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1 BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE ITUVERAVA
1.1

DA ENTIDADE MANTENEDORA

1.1.1 Qualificação
A Fundação Educacional de Ituverava (FEI), pessoa jurídica de direito privado,
é uma associação civil mantida com recursos privados, sem fins lucrativos, destinada a
fundar e manter estabelecimentos de ensino de qualquer nível, incentivar as pesquisas
pedagógicas, científicas e atividades culturais em geral.
1.1.2 Condição jurídica
O Estatuto Social (novo) encontra-se registrado sob nº 10197, livro B, em
19/06/2017 do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa
Jurídica de Ituverava. A atual Diretoria foi eleita em Assembleia Geral de 18/11/2016 e
tomou posse em 15/01/2017 a 14/01/2021, estando assim representada:
Dirigentes do Conselho
Pedro César Galassi
César Luiz Mendonça
Paulo César da Luz Leão
Diretoria Executiva
Roberto Inácio Barbosa
Seandro Duarte Esteves
Dorival da Silva Pereira
Luiz Miguel Ribeiro Moyses

Cargo
Presidente
Vice-presidente
Secretário
Cargo
Diretor Executivo
1º Tesoureiro
1º Secretário
Procurador

1.2 DA INSTITUIÇÃO MANTIDA
1.2.1 Identificação
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITUVERAVA:
CNPJ: 45332194-0001/60.
Endereço: Rua Cel. Flauzino Barbosa Sandoval, 1259, Ituverava (SP).
CEP: 14.500-000
FONE – FAX: (016) 3729 – 9000
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1.2.2 Dirigentes e Coordenadores
A FFCL/FE é dirigida por pessoas sérias e competentes, com larga experiência
administrativa e acadêmica.
O quadro abaixo facilita a visualização dessas informações:
Dirigentes
Nome

Cargo

Titulação

Qualificação Profissional

Antonio Luís de Oliveira
Vilma de Lima Barreto

Diretor
Secretária Geral

Doutor
Especialista

Professor
Professora

1.3 EXPERIÊNCIA NA ÁREA EDUCACIONAL
1.3.1 Perfil Institucional

Desde 1966, a população de Ituverava lutava pela instalação de uma Faculdade
na cidade para evitar que seus jovens tivessem de se deslocar do município para obter
uma profissão de nível universitário. Várias tentativas fracassaram. Em janeiro de 1971,
a Loja Maçônica União Ituveravense interessou-se pelo assunto, constituindo a Fundação
Educacional de Ituverava – FE e, engajada fortemente na criação de um instituto isolado
de ensino superior, obteve, em 29 de junho de 1971, o Parecer Nº 485/71 do Conselho
Federal de Educação que resultou no Decreto Federal nº 69.058, de 12 de agosto,
autorizando o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.
Desde então, a Faculdade tem servido aos habitantes locais, bem como aqueles
das cidades circunvizinhas: Ituverava, Igarapava, Miguelópolis, Jeriquara, Aramina,
Buritizal, Guará, São Joaquim da Barra, Ipuã, Orlândia, Sales Oliveira, Nuporanga,
Conquista, Sacramento, Uberaba entre outras.
Na sua criação, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava
apresentou apenas cursos de Licenciatura: Letras, Pedagogia, Ciências/Matemática e
Estudos Sociais. Esta situação permaneceu inalterada por um longo período, significando,
até certo ponto, uma estagnação em diversos setores da Faculdade.
Com a publicação da LDB em 1996, iniciou-se um grande processo de renovação
e, porque não dizer, uma revolução no ensino desse país. O ensino superior necessitava
de uma maior organização e dinamismo, o que propiciou novos comportamentos e
procedimentos. As Instituições de Ensino passaram a sofrer, inicialmente, um processo
de avaliação externa e, posteriormente, realizando autoavaliações.
No entanto, os dirigentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sempre
permaneceram atentos às novas transformações do mundo contemporâneo e os avanços
tecnológicos.
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Este cenário de transformação foi constatado graças à ação da Comissão Própria
de Avaliação – CPA – da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava,
implantada desde 2005. Pesquisas realizadas junto à comunidade da região de
abrangência da IES revelam que existe uma grande parcela de pessoas que são excluídas
do ensino superior por não apresentarem condições de frequentar um curso presencial
tradicional.
Ciente desse compromisso social com a região está se consolidando a implantação
do Núcleo de Educação a Distância – NEAD, responsável pela implantaçãodos futuros
cursos à Distância.
A oferta de curso de graduação e pós-graduação presenciais e a distância é,
atualmente, um dos objetivos mais importantes para a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ituverava. A Faculdade está credenciada junto ao Ministério da Educação,
como prevê o Decreto nº 5.622 de 2.005 para a oferta de cursos a distância. Já oferece o
curso de Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em
História, posteriormente, serão solicitados os seguintes cursos de Graduação:
Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Letras – Habilitação Português e
Espanhol e Licenciatura em Matemática.
A abertura dos novos cursos de graduação a distância nos próximos anos visa
ampliar ainda mais o leque de opções para a comunidade atendida pela Faculdade,
possibilitando o acesso da parcela da população que apresenta dificuldades em frequentar
um curso presencial e que está consciente da forma de funcionamento de um curso a
distância.
A responsabilidade social da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava pode ser avaliada por vários aspectos. Inicialmente, poderíamos citar que os
municípios vizinhos apresentam um “PIB per-capita” considerado baixo, com raras
exceções. Esta situação é confirmada pelas informações coletadas junto aos alunos
ingressantes.
Desde o início das suas atividades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ituverava vem praticando preços de mensalidade abaixo da média regional, aliado a
uma oferta regular de bolsas de estudos, permitindo que sua Mantenedora recebesse o
Certificado Nacional de Assistência Social – CNAS. A Fundação Educacional de
Ituverava, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava
apresentou, no ano de 2010, um valor próximo a R$ 4.197.506,62 em bolsas de estudos.
A Faculdade também participa de vários programas sociais que permitem o acesso
do aluno carente a Cursos Superiores, como o FIES - Financiamento Estudantil, o
PROUNI – Programa Universidade para todos, que são oferecidos pelo governo Federal.
Assim, nestes quarenta anos de existência, a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ituverava vem proporcionando um ensino de qualidade a uma parcela da
população que normalmente não apresenta condições econômicas para frequentar um
Curso Superior.
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A Fundação Educacional de Ituverava, mantenedora da referida Faculdade, ciente
dessas novas modificações, vem apoiando todas as iniciativas de modernização e
adequação à nova ordem e de valores da educação superior brasileira. Com isso, espera
continuar prestando um inestimável papel social, qual seja de permitir que alunos de baixa
renda consigam obter um diploma universitário.
A Faculdade tem dos seus dirigentes, a atenção para as transformações do mundo
contemporâneo e os avanços tecnológicos, a fim de que a cultura acadêmica não fique
ultrapassada, possuindo qualidade na formação e desenvolvimento de educadores que se
espalham pelas cidades do Estado e fora dele, atuando nas redes de ensino público e
particular, destacando-se nos mais diversos concursos de que participam.
O corpo docente destaca-se pelo elevado grau de profissionalismo, pela dedicação
com que abraça as causas da educação e pela constante busca de aperfeiçoamento nos
cursos de pós-graduação.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava é um estabelecimento
particular de ensino superior, que visa uma formação humanística, crítica e reflexiva,
preparando profissionais competentes e atualizados para o mercado de trabalho e,
principalmente, engajados com a melhoria da sociedade de nosso país.
A Faculdade, como instituição educacional, destina-se a promover a educação,
sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral, e tem por finalidade:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a participação
no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaboração para sua formação
contínua;
III - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicação ou de outras formas de comunicação;
IV - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
sua correspondente concretização, integrando os conhecimentos que serão
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora de informações de cada
geração;
V - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição;
VII - estimular a investigação dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestando serviços educacionais e assessorias, estimulandoa
parceria com a comunidade, estabelecendo relações para o desenvolvimento da
sociedade; e
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IX - formar profissionais qualificados, segundo as tendências da política, pedagogia e
da filosofia, que tenham domínio das diferentes tendências teórico-metodológicas,
para atuarem no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, através da criação do
Instituto Superior de Educação.
1.3.2 Objetivos
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava é um estabelecimento
particular de ensino superior, que tem como objetivo a formação de profissionais de nível
superior que sejam capazes de atuar de forma consciente e com responsabilidade. Esta
Faculdade tem como meta o desenvolvimento de uma política consistente noensino. A
Fundação Educacional de Ituverava, juntamente com a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ituverava, reconhecem a importância de Ituverava como um polo Educacional
da Alta Mogiana.
1.3.3 Organização Acadêmica e Administrativa
A Administração da Faculdade será exercida pelos seguintes órgãos:
I - Administração Superior:
a) Conselho de Administração Superior
b) Diretoria Geral
II - Administração Básica:
a) Conselho Pedagógico
b) Coordenadoria do Instituto Superior de Educação
c) Comissões Especiais
d) Coordenadoria de Cursos
O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza deliberativa,
normativa, consultiva e recursal é constituído: a) pelo Diretor Geral, seu Presidente; b)
pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação c) pelos Coordenadores de Curso;
d) pelo Coordenador de Pós-graduação; e) pelos Coordenadores de Programas de
Extensão; f) por dois representantes do corpo docente, com no mínimo 01 (um) ano de
dedicação na Instituição; g) por um representante do corpo discente; h) por três
representantes da Mantenedora, por ela indicados; i) pelo Secretário Geral.
Ao Conselho de Administração Superior compete:
a) zelar pelos objetivos institucionais da Faculdade e do ISE;
b) elaborar e aprovar, acordes com a legislação educacional vigente, as normas
acadêmicas que regem as atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Faculdade;
c) regulamentar, por meio de resoluções, os atos normativos internos e os
decorrentes das competências regimentais;
d) submeter, à aprovação da Mantenedora, o planejamento geral da Faculdade
para o ano seguinte, até o final do mês de novembro de cada ano;
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e) exercer o poder disciplinar e apreciar, em grau de recurso, os processos que
lhe forem encaminhados pela Diretoria Geral;
f) aprovar a criação, modificação e extinção de cursos sequenciais, de graduação,
pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão, seus currículos plenos e vagas,
por proposta da Diretoria Geral, decidindo as questões sobre a sua
aplicabilidade e de acordo com a aprovação dos órgãos competentes do
Ministério da Educação, na forma da lei;
g) aprovar o Calendário das atividades acadêmicas da Faculdade e do ISE e as
normas complementares à legislação sobre currículo, plano de curso,
programa, plano de ensino, matrículas, transferência, métodos de ensinoaprendizagem, avaliação de desempenho acadêmico, aproveitamento de
estudo, programa de pesquisa e extensão, dependência ou em processo de
adaptação curricular, processo seletivo e outros assuntos que se incluam no
âmbito de suas demais competências;
h) aprovar regulamentos dos órgãos internos;
i) apurar responsabilidade do Diretor, Coordenadores e outros, quando, por
omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da
legislação, do Regimento, de regulamentos ou de outras normas internas
complementares;
j) intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos;
k) interpretar o Regimento e decidir os casos omissos, ouvido o órgão
interessado;
A Diretoria Geral, exercida pelo Diretor Geral, é o órgão executivo superior de
coordenação e fiscalização das atividades da Faculdade com as seguintes competências:
a) superintender todos os serviços e execução administrativa e acadêmica da
Faculdade e do ISE, zelando, inclusive, pela observância dos horários de
funcionamento de todas as atividades;
b) representar a Faculdade e o ISE junto às pessoas ou instituições públicas ou
privadas;
c) convocar e presidir o Conselho de Administração Superior, com direito de voz
e voto de qualidade;
d) constituir Comissões para resolver matérias de interesse da Faculdade e do
ISE;
e) presidir todos os atos acadêmicos em que estiver presente;
f) cumprir o Calendário Acadêmico, aprovado pelo Conselho de Administração
Superior;
g) conferir grau e assinar, com o Secretário Geral, diplomas, certificados,
certidões e demais documentos pertinentes expedidos pela Faculdade e pelo
ISE;
h) assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da
Faculdade e do ISE;
i) regulamentar as atividades do pessoal técnico-administrativo;
9

j) solicitar à Mantenedora a contratação ou dispensa de docentes, observadas as
disposições legais, do Regimento e dar-lhes posse;
k) supervisionar as atividades institucionais nas áreas econômico-financeiras e
os serviços de apoio de tesouraria e contabilidade respectivas, nos termos
delegados pela Mantenedora;
l) remeter, aos órgãos competentes da área da educação, processos, petições e
relatórios das atividades e ocorrências verificadas na Instituição, quando for
o caso;
m) exercer o poder disciplinar de acordo com as normas vigentes;
n) homologar a designação do Coordenador do ISE e dos Coordenadores de
Cursos;
o) encaminhar, anualmente, à Mantenedora, nos prazos estabelecidos, o relatório
das atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade, relativos ao ano
anterior;
p) resolver os casos urgentes ou omissos, “ad referendum” do Conselho de
Administração Superior, ou por delegação da Mantenedora, quando for o caso,
nos termos da legislação;
q) propor ao Conselho de Administração Superior concessão de títulos
honoríficos e prêmios;
r) autorizar pronunciamento público que envolva sob qualquer forma a
Faculdade e o ISE;
s) exercer quaisquer outras atribuições previstas em lei e no Regimento.
O Conselho Pedagógico será assim constituído: a) Diretor Geral (presidente);
b) Coordenador do Instituto Superior de Educação; c) Coordenadores dos Cursos; d) por
um representante do corpo discente, indicado na forma da legislação vigente, com
mandato de 1 (um) ano, vedada a recondução.
Ao Conselho Pedagógico, órgão consultivo e deliberativo, de coordenação
didático-pedagógica e de assessoria à Faculdade e do ISE, compete supervisionar as
atividades didáticas e pedagógicas dos cursos e programas afetos.
São competências do Conselho Pedagógico:
a) deliberar sobre providências destinadas a resolver questões relativas a
processos que envolvam o corpo discente e seus recursos, em primeira
instância;
b) emitir parecer sobre questões de ordem disciplinar, como instância
recursal, sobre deliberações da comissão disciplinar;
c) opinar sobre o planejamento geral dos trabalhos da Faculdade e do ISE,
bem como alteração curricular e questões relativas à sua aplicabilidade;
d) sugerir nomes de docentes à Diretoria Geral, para compor Comissões;
e) aprovar a realização de cursos de pós-graduação em nível de
especialização ou aperfeiçoamento e os de extensão, aprovando osplanos
propostos pela Coordenação específica, elaborados de acordo com a
legislação;
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f) elaborar as normas de transferência, bem como plano de estudos de
adaptação, além de critérios para equivalência de estudos, dependência,
adaptação, encaminhando à aprovação do Conselho de Administração
Superior;
g) aprovar as ementas, programas e bibliografia básica e complementar das
disciplinas, com seus respectivos planos de ensino;
h) aprovar os projetos de cursos especiais, extracurriculares e outros;
i) aprovar normas acadêmicas complementares às do Conselho de
Administração Superior e praticar os demais atos de sua competência,
como instância de recursos, segundo os dispositivos neste Regimento,
dos regulamentos das Unidades de Apoio Pedagógico e Administrativo
da Faculdade e do ISE e aquelas delegadas ou definidas pela Diretoria
Geral e as demais que recaiam no âmbito de suas competências.
A Coordenadoria do Instituto Superior de Educação, exercida pelo Coordenador
Geral, é o órgão executivo superior de coordenação e fiscalização dos Cursos de
Licenciatura da Faculdade.
São atribuições do Coordenador Geral:
a) apreciar e fiscalizar os projetos pedagógicos dos Cursos de
Licenciatura, de Formação Pedagógica, Programas de Educação
Continuada, Cursos de pós-graduação, de caráter profissional;
b) sugerir e planejar medidas para aperfeiçoar o perfil dos profissionais
na área de educação a serem formados em função de suas características
profissionais e sociais;
c) organizar e propor cursos de aperfeiçoamento e extensão, juntamente
com os Coordenadores dos Cursos de Licenciatura necessários ouúteis
à formação profissional dos alunos de licenciatura;
d) organizar e propor cursos de pós-graduação de caráter profissional,
programas de formação continuada, programas de formação
pedagógica para portadores de diploma de curso superior;
e) promover o entrosamento dos Cursos de Licenciatura, propiciando
indispensável interdisciplinaridade e a relação teoria-prática,
necessários à formação profissional prevista;
f) fiscalizar a execução do Projeto Institucional-Pedagógico para os
cursos de Licenciatura;
g) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da
extensão na área da educação;
h) encaminhar, ao Conselho Pedagógico, as reformulações do Projeto
Institucional-Pedagógico das Licenciaturas;
i) rever e atualizar, juntamente com os coordenadores dos cursos de
Licenciatura, o Projeto Institucional-Pedagógico dos Cursos de
Licenciatura;
j) fiscalizar a elaboração, reformulação e execução dos Projetos
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Pedagógicos dos cursos de Licenciatura;
k) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no
Regimento.
O Curso é a menor fração da estrutura da Faculdade e do ISE para todos os efeitos
da organização administrativa. O Curso compreende disciplinas que constam de seu
currículo e congrega os docentes que as ministram. O elenco das disciplinas do currículo
pleno de cada Curso é proposto pelo Coordenador de Curso ao Conselho de
Administração Superior, para aprovação. Cada Curso é dirigido por uma Coordenadoria
que deve justificar-se pela natureza e amplitude do campo de conhecimento abrangido e
pelos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. A Coordenadoria
pode agregar vários Cursos, em função de suas afinidades ou características gerais de
organização, com prévia aprovação da Diretoria Geral.
A reunião de todos os docentes do Curso e um representante do corpo discente,
eleito por seus pares, constitui o Colegiado de Curso, para efeito de planejamento
didático-pedagógico e de avaliação do desempenho do respectivo Curso.
São atribuições do Coordenador de Curso:
a) preparar, em cada período letivo, plano de atividades, atribuindo encargos
de ensino, estágio e pesquisa aos seus membros, procurando entrosar as
diversas disciplinas do Curso, tendo em vista o cumprimento dos
programas e seus objetivos;
b) representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
c) coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de ensino
das disciplinas do currículo do curso, para apreciação e aprovação do
Conselho Pedagógico;
d) fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;
e) dar cumprimento às decisões, perante os corpos discente, docente e aos
órgãos de registro
f) controle e o setor de arquivo de documentação acadêmica da Faculdade;
g) instruir processos e dar parecer sobre assuntos de ordem didáticocientífica, quando solicitado pelo Conselho Pedagógico, pela Diretoria
Geral ou qualquer outro órgão da Faculdade;
h) apresentar semestralmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades
e do seu Curso, bem como as indicações bibliográficas, a relação de
material didático e os bens tecnológicos com orientação de utilização,
necessários ao cumprimento das metas estabelecidas para o período letivo;
i) exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria Geral
e as previstas na legislação ou no Regimento, nos regulamentos das
Unidades de Apoio Pedagógico e Administrativo da Faculdade e aquelas
que recaiam no âmbito de suas competências;
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j) apresentar ou entender-se com a Diretoria Acadêmica sobre sugestões ou
deliberações emanadas do Colegiado do Curso, que devam ser
encaminhadas ao Conselho Pedagógico para aprovação;
k) desempenhar outras atividades de sua competência e praticar atos inerentes
às finalidades da organização didático-administrativa da Faculdade,
necessários à eficiência e eficácia do processo ensino- aprendizagem.
São competências do Colegiado de Curso:
a) elaborar, pelos seus docentes, os planos de ensino, programas,
bibliografias e ementas de cada disciplina conforme as exigências do
projeto pedagógico do curso, antes do início de cada período letivo, com
a devida atualização, para a aprovação do Conselho Pedagógico;
b) sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada Curso, em
função de suas características profissionais e sociais;
c) planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos
acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso,
de acordo com o calendário acadêmico;
d) organizar e submeter à aprovação do Conselho Pedagógico, a realização
de extraordinários, seminários ou conferências, necessárias ou úteis à
formação profissional dos alunos;
e) indicar ao Coordenador do Curso bibliografia específica necessária aos
planos de ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário;
f) promover o entrosamento das matérias de sua área com as demais,
propiciando indispensável interdisciplinaridade e a compatibilização de
conteúdos programáticos, necessários à formação profissional prevista;
g) zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas
do curso;
h) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da
extensão;
i) apreciar e opinar, por escrito, sobre processos de admissão, transferência
e aproveitamento, aceleração, dependência e adaptação de estudos;
As Comissões Especiais Permanentes são órgãos de apoio da administração da
Faculdade, compostas de 3 (três) membros cada uma, criadas com vistas a dar
flexibilidade e velocidade aos processos de ingresso à primeira série dos cursos e de
aplicação dos regulamentos disciplinares aos corpos discente, docente e administrativo
da Instituição.
A Comissão de Ingresso ou Admissão aos Cursos, obedecida às normas do
Conselho de Administração Superior, tem por objeto a definição dos procedimentospara
ingresso ou admissão de candidatos à primeira série dos cursos. São atribuições desta
Comissão:
a) investigar, junto às Coordenarias de Curso, o perfil do público de seu interesse;
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b) propor critérios para a política de ingresso ou admissão de alunos, com vista a
alcançar o objetivo institucional da Faculdade;
c) analisar e deliberar sobre pleitos especiais e recursos interpostos, contra
decisões dos responsáveis pelo ingresso ou admissão de alunos;
d) acompanhar e supervisionar os trabalhos dos responsáveis pela elaboração e
aplicação dos procedimentos para o sistema estabelecido para o ingresso ou
admissão de alunos;
e) estabelecer convênio, se esta for à determinação dos órgãos superiores da
administração da Faculdade, com instituições congêneres para o processo
seletivo de ingresso de alunos à primeira série dos cursos de graduação.
f) a qualificação do corpo docente em efetivo exercício nos cursos de graduação;
g) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos;
h) o elenco dos cursos reconhecidos e/ou em processo de reconhecimento, assim
como os resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;
i) o valor dos encargos educacionais a serem assumidos pelo aluno e as normas
de reajustes aplicáveis no período letivo a que se refere.
A Comissão Disciplinar é órgão de natureza deliberativa em matéria de disciplina
e manutenção da ordem e respeito no âmbito da Instituição, cabendo-lhe zelarpelo bom e
fiel cumprimento dos princípios e normas éticas que regem a Faculdade e o ISE.
São atribuições e competências da Comissão Disciplinar:
a) submeter, elaborar e propor alteração dos códigos de princípios e
normas da Faculdade, obedecidas às disposições do Regimento;
b) cumprir e fazer cumprir o regime disciplinar do Regimento estabelecido
para os corpos docente, discente e técnico-administrativo;
c) instaurar sindicâncias, julgar, determinar e aplicar as penalidades
cabíveis aos infratores docentes, discentes da Instituição, na justa
medida da gravidade de que é revestida;
d) das penas disciplinares aplicadas aos infratores caberá recurso ao
Conselho de Administração Superior da Faculdade;
Os Cursos de pós-graduação, stricto-sensu, credenciados pelos órgãos
competentes, prestam-se ao aprofundamento dos estudos superiores de portadores de
diploma de graduação ou equivalente, e têm, por escopo, o atendimento às clientelas
internas e externas à Instituição.
O regime dos cursos de pós-graduação, lato-sensu, de especialização e
aperfeiçoamento, é tratado em regulamentação específica para cada caso, aprovada pelo
Conselho de Administração Superior.
Compete à Coordenadoria de Pós-graduação a realização de cursos de pósgraduação e de aperfeiçoamento, por campo de conhecimento, sob a responsabilidade
de um Coordenador. São atribuições deste último:
a) coordenar o Curso e manter articulação permanente com os seus
corresponsáveis por meio de reuniões periódicas com os respectivos
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docentes, para elaboração e manutenção do projeto pedagógico de
cada Curso;
b) acompanhar e avaliar a execução dos planos de ensino dos agentes
responsáveis por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, proposta de alteração do currículo do
curso, adequada ao seu projeto pedagógico;
d) propor alterações nos programas das disciplinas, objetivando
compatibilizá-los;
A Faculdade mantém cursos, atividades e serviços de extensão abertos às
comunidades de sua inserção, para a difusão dos conhecimentos resultantes da sua criação
cultural, técnica, tecnológica ou de pesquisas. São atribuições do Coordenador de
Programa de Extensão:
a) coordenar os cursos e programas de extensão em articulação
permanente com os seus corresponsáveis por meio de reuniões
periódicas com os respectivos docentes, para elaboração e manutenção
do projeto pedagógico de cada curso ou programa;
b) acompanhar e avaliar a execução dos cursos e programas de extensão
e dos agentes responsáveis por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, relatórios periódicos, circunstanciados,
das atividades de extensão, comprobatórios da suas adequações aos
fins propostos no plano pedagógico de desenvolvimento da Instituição
ou propondo alterações nos programas, objetivando compatibilizá-los
com aqueles fins.
1.4

RELAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS

1.4.1 Letras
Área de conhecimento: Letras
Habilitações: Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Respectivas
Literaturas
Status legal: Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 286 D.O.U (27/12/12)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 100
Sistema de admissão: Processo Seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.2 Matemática - Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Exatas
Status legal: Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 279 D.O.U (04/07/2016)
Regime letivo: Semestral
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Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.3 História - Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Renovação de Reconhecimento Portaria 281 D.O.U (04/07/2016)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.4 Pedagogia - Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Renovação de reconhecimento: Portaria nº 793 D.O.U 15/12/2016
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 110
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 55
1.4.5 Pedagogia – EAD – Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Reconhecimento: Portaria: nº 535 D.O.U (23/09/2016)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 100
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.6 Ciências Biológicas - Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 1093 D.O.U (30/12/15)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 100
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.7 História – EAD – Licenciatura
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Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Autorização: Portaria de autorização 393 D.O.U (29/05/15)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.8 Geografia – EAD – Licenciatura
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Autorização: Portaria de autorização 322 D.O.U (29/05/15)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.9 Administração – Bacharelado
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 268 D.O.U (04/04/2017)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 200
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.10 Ciências Contábeis – Bacharelado
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Status legal: Reconhecimento: Portaria nº 268 D.O.U (04/04/2017)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 4 anos
Nº de vagas oferecidas: 100
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.11 Engenharia Civil
Área de conhecimento: Ciências Exatas
Status legal: Reconhecimento: Portaria (autorização) nº 1.011 D.O.U (27/09/2017)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 5 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
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Nº máximo de alunos por turma: 50
1.4.12 Engenharia de Produção
Área de conhecimento: Ciências Exatas
Status legal: Autorização: Portaria nº 295 D.O.U (09/07/2013)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 5 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50

1.4.13 Engenharia Mecânica
Área de conhecimento: Ciências Exatas
Status legal: Autorização: Portaria nº 567 D.O.U (08/11/13)
Regime letivo: Semestral
Duração regular: 5 anos
Nº de vagas oferecidas: 50
Sistema de admissão: Processo seletivo
Nº máximo de alunos por turma: 50
1.5 PÓS-GRADUAÇÃO
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava conta com uma
Coordenadoria de Pós-graduação que é responsável pela oferta há 4 anos de cursos de
Pós-graduação Lato-sensu.
O programa de Pós-graduação apresenta curso na área de Pedagogia, Letras,
Matemática e Administração, Ciências Biológicas.
1.6 INSTALAÇÕES
1.6.1 Infraestrutura
A entidade mantenedora possui dois campi universitários que proporcionammeios
e condições para o funcionamento dos cursos. O campus 1 está situado em uma área de
19780 m2, com uma área útil de 6.132 m2, sendo 2086 m2 em salas de aulas; o campus 2
está situado em uma área de 71390 m2, com uma área útil de 5125 m2, sendo2180m2 em
salas de aulas.
1.6.2 Relação de Salas Existentes Campus I
Local
Quantidades
Auditório
2

Área
150 e 300 m²
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Banheiros
Biblioteca
Inst. Administrativa
Secretária
Laboratórios Informática
Laboratórios Didáticos
Salas de aula
Salas de aula
Salas de aula
Salas de aula
Salas coordenação
Salas docentes
1.6.3 Infraestrutura acadêmica

10
1
1
1
3
3
9
29
5
7
6
1

29 m² cada
480 m² cada
1000 m²
70 m²
64 m² cada
96 m² cada
64 m² cada
95 m² cada
79 m² cada
112 m² cada
8 m² cada
30 m²

1.6.3.1 Laboratórios específicos

A formação teórica do aluno será complementada com atividades desenvolvidas
em laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo desses laboratórios é oferecer
um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais, além de
estimular o espírito científico dos discentes. Vale salientar que as aulas práticas serão
sempre com turmas de 25 alunos. Para os dois primeiros anos, serão disponibilizados os
laboratórios de Desenho, Física e Química, e de Informática com foco específico ao
estímulo à pesquisa acadêmica. O Primeiro Laboratório servirá para aulas práticas de
Desenho Técnico, apresentando 25 mesas para desenhos. O laboratório de Física e
Química apresentam a possibilidade de uso das aulas práticas de Química Tecnológica e
Experimental e as três disciplinas de Física Geral e Experimental. O mesmo apresenta
bancada de alvenaria para tal fim comportando 25 alunos. O laboratório de Informática
será utilizado para aulas das disciplinas de Introdução à Ciências da Computação,
Linguagens de Programação e Aplicações e Projeto Assistido por Computador. Neste
laboratório, há 25 computadores equipados com o programa AUTOCAD.
Todos os laboratórios contam com normas de utilização e com técnicos
responsáveis para o preparo das aulas.
Laboratório
Especificação
Quant.
Laboratório de Informática
Mobiliários e computadores
3
Laboratório de Desenho Técnico
Mobiliários
1
Laboratório de Física e Química
Bancadas e armários
1
Laboratório de Concreto
Bancadas e armários
1
Laboratório de Hidráulica
Bancadas e armários
1
Laboratório de Metrologia
Bancadas e armários
1
Laboratórios de Solos
Bancadas e armários
1
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Laboratório de Usinagem
Equipamentos
1
Os Laboratórios ficam abertos e à disposição do corpo docente e discente da
Faculdade das 8h às 22h30m, nos dias úteis.
A Instituição conta com técnicos, em sua estrutura de funcionários, que executam
atualizações e manutenções de softwares e gerenciamento de rede.

1.6.4 Acesso à Internet

•
•
•

A Fundação já conta com um Link Dedicado de 20Mb que apresenta as
seguintes características:
Internet de alta velocidade e conexão rápida 24 horas;
Simetria na velocidade de Downloads e Uploads;
Link de acesso exclusivo via Par Metálico, Cabo Óptico ;
Equipamentos
Equipamentos Especificação
Quant.
Computadores Processador Intel I3, 4gb RAM, HD 500gb e Core 2 Duo
70
2ghz, 2gb RAM
Impressoras
Laser
2
Projetores
Data-show
20
Retroprojetores
1
Televisores
29 polegadas
4

1.6.5 Normas de Utilização dos Laboratórios
(Anexo I)
1.7

BIBLIOTECA

Cada uma das faculdades mantidas pela Fundação Educacional de Ituverava (FEI)
possui sua própria biblioteca. Desse modo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FFCL) possui sua biblioteca setorial, localizada no Campus I, enquanto a biblioteca da
FAFRAM/FEI está localizada no Campus II.
Apesar de serem espaços distintos, com acervos próprios, as duas bibliotecas são
acessíveis a todos os alunos matriculados nos diversos cursos oferecidos pelas mantidas
da FEI. Daí porque, ainda que sucintamente, proceder-se-á à descrição de ambas.
Espaço Físico CAMPUS I:
BIBLIOTECA DA FFCL/FE
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
ÁREA m2
Acervo
1
200 m2
20

Sala de leitura
Sala de estudo em grupo
Sala de vídeo
Box para estudo individual

1
6
2
1
20

120 m2
7,62 m2
7,28 m 2
25,59 m 2
24 m²

1.7.1 Organização

A habilidade em fazer pesquisa em bibliotecas começa com a compreensão de
como elas são organizadas e com a familiaridade na utilização dos seus recursos.
As Bibliotecas da Fundação Educacional de Ituverava possuem um Guia do
Usuário organizado com o objetivo de informar os serviços por ela oferecidos; serve como
agente colaborador de informação manual e on-line, formas de obtenção dedocumentos,
normalização de referências bibliográficas, diretrizes para a elaboração de trabalhos
científicos e demais serviços oferecidos à comunidade de usuários.
O acervo da Biblioteca está organizado por Assunto através do Sistema de
Classificação de Dewey – CDD. 21. Ed.
Autores identificados pela Tabela Cutter.
Catalogação – AACR2
O acervo (livros, teses, monografias...) está totalmente informatizado através do
Banco de Dados Biblio’s FEI, permitindo recuperação rápida e precisa das informações.
- Sistema de Busca Biblio’s FEI, permitindo a localização e recuperação por
Autor / Título / Editora / Assunto / Área / Classificação / Cutter.
- Acesso às Referências Bibliográficas elaboradas segundo a ABNT – NBR
6023.
- Base de Dados Cadastral dos usuários contendo os vínculos institucionais e
dados pessoais para transações de empréstimo e reserva de material.
A Biblioteca está cadastrada ao Sistema de Comutação Bibliográfica – COMUT.
Os computadores permitem o acesso à Internet em tempo integral.
1.7.2 Política de atualização

A Política de Atualização reserva especial papel às sugestões e indicações dos
docentes, aptos a determinar as obras necessárias aos cursos, e, também, aos discentes,
que são os primeiros a identificarem as necessidades e eventuais falhas e carências. O
acervo é atualizado periodicamente durante todo o ano.
1.7.3 Pessoal Técnico
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A administração da biblioteca fica a cargo de uma bibliotecária, devidamente
inscrita no Conselho Regional de Bibliotecárias, e mais três auxiliares com treinamento
específico.
Bibliotecária responsável: Vera M. Chaud de Paula – CRB-8/2567
1.7.4 Horário de funcionamento e acervo

As Bibliotecas da Fundação Educacional de Ituverava têm seus horários de
funcionamento de segunda à sexta, das 7h às 22h30, e no sábado, das 8h às 17h.
Atualmente, as bibliotecas possuem os seguintes acervos:

1.7.5 Acervo por área de conhecimento
Acervo
Livros

Periódicos
Revistas
Jornais
Fitas de Vídeo
DVDs
Mapas
CD ROM
1.7.6

Área de conhecimento
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências da Saúde
Ciências Exatas e da terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Engenharias
Linguística, Letras e Arte
Generalidades
Nacionais
Internacionais
Atualizações e Conhecimentos
Específicos
Cidade, Região e Economia
Vários gêneros
Vários gêneros
Vários gêneros
Vários gêneros

Gerais

Quant.
10919
2180
241
3682
8794
11682
76
10214
303
205
42
e 20/mês
10
857
696
69
420

Regulamento das bibliotecas

(Anexo II)
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2

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

A Fundação Educacional de Ituverava vem reformulando a sua política de
valorização do seu pessoal técnico-administrativo, com incentivo na sua formação
escolar, principalmente no que se refere à complementação de estudos. Além disso, está
em fase de implantação de um plano de carreira para o corpo técnico-administrativo.
3
CONTEXTO EDUCACIONAL REGIONAL PARA A EXISTÊNCIA DO
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA PELA FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITUVERAVA
A condição econômica da região vem passando por uma profunda transformação,
principalmente no que se refere à atividade agrícola, refletindo-se no poder aquisitivo da
população. Segundo dados coletados pelo IBGE (Tabela 1), os valores ainda são
considerados medianos com algumas exceções. Esta situação é confirmada pelas
informações coletadas dos alunos ingressantes, principalmente pela equipe de concessão
de bolsas e assistência Social da Fundação Educacional de Ituverava, mostrando que o
aluno da Faculdade apresenta uma renda média per capita de um salário mínimo.
Tabela 1: Renda per-capita das cidades que são atendidas pelos cursos da FFCL
CIDADES
VALORES (R$)
Aramina
13.583,57
Buritizal
29.688,54
Cristais Paulista
18.735,81
Guaíra
16.921,86
Guará
11.096,82
Igarapava
17.416,25
Ipuã
10.167,50
Ituverava
10.925,83
Jeriquara
21.188,97
Miguelópolis
11.028,16
Morro Agudo
20.504,31
Nuporanga
18.203,88
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Orlândia
Patrocinio Paulista
Pedregulho
Rifaina
Sales de Oliveira
São Joaquim da Barra
Brasil
Região (média)

19.681,29
18.993,68
14.707,81
8.367,82
15.968,30
15.767,62
15.700,00
16.433,20

Fonte: IBGE
Desde o início das suas atividades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ituverava vem praticando preços de mensalidade muito abaixo da média regional. Esta
política de oferta de bolsa de estudo aliada à mensalidade baixa permitiu que a sua
Mantenedora recebesse o Certificado Nacional de Assistência Social – CNAS.
A Faculdade também participa de vários programas sociais que permitem o
acesso do aluno carente a Cursos Superiores, como o FIES - Financiamento Estudantil,
o Prouni – Programa Universidade para todos, que são oferecidos pelo governo Federal.
Segundos dados obtido pelo IBGE, o Brasil possui 16.580.383 habitantes na
faixa etária de 15 a 19 anos. Estavam matriculados no ensino médio, no mesmo ano,
5.933.401 estudantes. Significa que, idealmente, se o fluxo escolar fosse regular, o ensino
médio comportaria menos que a metade de jovens desta faixa etária. Isso é muito pouco,
especialmente quando se considera a acelerada elevação do grau de escolaridade exigida
pelo mercado de trabalho. Segundo dados obtidos, para o ano de 2010 a porcentagem na
região de Ituverava é maior, ficando em torno de 68% da população com idade entre 15
a 17 anos matriculados na escola (Tabela 2).
Tabela 2: Taxa de escolarização bruta do ensino médio de pessoas de 15 a 17 anos para
a área de abrangências da FFCL.
TAXA DE
PESSOAS – MATRÍCULAS
CIDADE - ESTADO
ESCOLARIZAÇÃO BRUTA
15 A 17 ANOS
NO E. M.
- EM
ARAMINA-SP
435
195
45%
BURITIZAL – SP
314
84
14%
CRISTAIS PAULISTA SP
683
307
63%
GUAÍRA-SP
2871
1.430
76%
GUARÁ-SP
1714
662
68%
IGARAPAVA-SP
2244
1029
80%
IPUÃ-SP
1181
538
81%
ITUVERAVA-SP
3080
1507
69%
JERIQUARA-SP
280
154
56%
MIGUELÓPOLIS-SP
1746
874
90%
MORRO-AGUDO-SP
2549
976
60%
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NUPORANGA-SP
556
260
81%
ORLÂNDIA-SP
3313
1613
82%
PATROCÍNIO
PAULISTA-SP
1175
544
82%
PEDREGULHO-SP
1406
637
65%
RIFAINA-SP
263
132
73%
SALES OLIVEIRA-SP
878
337
75%
SÃO
JOAQUIM
DA
BARRA-SP
3714
1772
71%
Fonte: IBGE
Se considerarmos os alunos que terminam o ensino médio, os números de alunos
que ingressam no ensino Superior é bastante reduzido. Segundo o PNE, uma das metas
seria, até o final da década, pelo menos 30% da população entre 18 a 24 anos deveria estar
cursando o ensino superior. As médias da região estão em torno de 10%. As exceções
ficam por conta de Ituverava e Orlândia, que contam com Faculdades, e São Joaquim,
Igarapava e Morro Agudo, que são cidades maiores e contam com recursos para o
transporte dos alunos (Tabela 3) .
Tabela 3: Número estimados de alunos matriculados em cursos superior na região de
abrangência da FFCL.
Matrículas no Porcentagem
de
Pessoas entre 18 e
Cidades- Estado
ensino
matrículas no Ensino
24 anos
superior*
Superior
40
Aramina-SP
579
7%
Buritizal-SP

471

75

16%

Conceição das Alagoas-MG

2268

**

**

Conquista-MG

1121

**

**

Cristais Paulista-SP

910

50

6,1%

Delta-MG

602

**

**

Guaíra-SP

4695

514

11%

Guará-SP

2660

370

14%

Igarapava-SP

3396

660

19%

Ipuã-SP

1700

185

11%

Ituverava-SP

4922

850

17%

Jeriquara-SP

464

30

6,4%

Miguelópolis-SP

2700

330

12,2%

Morro Agudo-SP

3479

500

14,4%

Nuporanga-SP

727

95

13%
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Orlândia-SP

4641

900

19%

Patrocínio Paulista-SP

1468

107

7,2%

Pedregulho-SP

2021

126

6,2%

Rifaina-SP

439

**

**

Sacramento-MG

2745

**

**

Sales de Oliveira-SP

1226

20

2%

São Joaquim da Barra-SP

5722

850

15%

Média

10%

Fonte: IBGE e secretarias municipais de educação.
** Sem dados
3.1
JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA
Dados do Censo do Ensino Superior de 2016 mostram um aumento de 48,5% no
número de matrículas dos cursos de licenciatura entre 2006 e 2016, que estão melhor
elucidados no Gráfico 1. Mesmo devido a crise econômica, os cursos de licenciatura
tiveram o crescimento de 3,3% entre os graus acadêmicos, comparados os anos de 2015
e 2016.
Gráfico 1: Número de matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico no
Brasil entre os anos de 2006 e 2016.

Fonte: Censo do Ensino Superior de 2016
Também foi divulgado que o número de estudantes de licenciatura matriculados
em instituições de Ensino Superior Privadas representam 61,9% do total de matrículas,
conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2: Número de matrículas em cursos de graduação em licenciatura, por sexo,
organização acadêmica e categoria administrativa do Brasil em 2006.

Fonte: Censo do Ensino Superior de 2016
Levantamentos realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelam, no entanto, que algumas licenciaturas
cruciais para o desenvolvimento do país têm sofrido uma redução no crescimento ou
estagnação de matrículas, como nos cursos de Licenciatura em Matemática. A falta de
professores nessa área não se restringe às escolas públicas e pode ameaçar o crescimento
de nosso país, já que compromete um dos itens da Meta 12 do Plano Nacional de
Educação, no qual incentiva a oferta de educação superior para a formação de professores
em áreas específica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, visando atender o
déficit de profissionais nestas áreas.
Na região de Franca (Figura 1), à qual os municípios do entorno de Ituverava
pertencem (Tabela 4), comprovando o levantamento do INEP, o curso de licenciatura
mais procurado é o de Pedagogia (Tabela 5).
Figura 1: Divisão das regiões administrativas do Estado de São Paulo

Fonte: Portal Cidades Paulistas
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Tabela 4: Municípios da região de Franca

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
A Fundação Educacional de Ituverava, na busca permanente pela sintonia com
os novos tempos e a aplicação das novas tecnologias da informação e da comunicação no
âmbito educacional, está atenta às mudanças e às renovações, como também,
impulsionada pelas necessidades educacionais e de formação de profissionais para atuar
nessa área, não poderia deixar de eximir-se de seu compromisso com os projetos que
buscam a melhoria da educação.
Tabela 5: Cursos presenciais mais procurados na Região de Franca – Rede Privada
2014

Fonte: SEMESP
O Curso de Licenciatura em Matemática da FFCL teve origem na transformação
do curso de Ciências/Matemática no ano de 2004. Este curso sempre compôs a oferta de
Licenciaturas formando um grande número de professores de matemática por mais de
30 anos. Mesmo enfrentando esta dificuldade de pouco interesse de alunos por cursos
de Licenciatura, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava procura manter
a sua tradição em formação de docentes, pois já são frequentes as informações sobre a
falta de professores de matemática na educação básica pública e privada.
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Outro aspecto importante está baseado na pequena parcela da população que
alcança o ensino superior. Segundo dados coletados com as secretarias de educação da
região, cerca de 30% dos alunos que iniciam o estudo no ensino fundamental, conseguem
seguir os estudos no ensino Médio. Desses, uma grande parcela é impedida de seguir os
seus estudos em um curso superior.
A taxa de escolarização líquida das regiões onde a FFCL atua, ainda está abaixo
do que preconiza o Plano Nacional de Educação. Na região de Ribeirão Preto, a taxa de
escolarização Líquida é de 17,9 e de Franca 17,1% (Gráfico 3).
Gráfico 3: Taxa Escolarização Líquida de algumas regiões de São Paulo.

Fonte: SEMESP
A região de Franca conta apenas com 30 cursos de Licenciatura (Tabela 4), sendo
apenas 3 (três) deles Licenciatura em Matemática (Tabela 5). A disponibilidadede vagas
para o Curso de Matemática é de apenas com 385 vagas na região (Tabela 6) e os
ingressantes nestes cursos, no ano de 2015, de apenas 73 alunos (Tabela 7).
Tabela 4: Número de cursos de Licenciatura na região de Franca, ano 2015.

Fonte: SEMESP – Base INEP
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Tabela 5: Número de cursos de Matemática na região de Franca, ano 2015.

Fonte: SEMESP – Base INEP
Tabela 6: Número de vagas de Licenciatura em Matemática na região de Franca, ano
2015.

Fonte: SEMESP – Base INEP
Tabela 7: Total de ingressantes no curso de Matemática em 2015, na região de Franca

Fonte: SEMESP – Base INEP
A Fundação Educacional e Ituverava, mantenedora da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ituverava, acredita que a população da sua região de abrangência que
conta com 300.000 habitantes está ainda muito carente de educação superior. Das vinte
cidades, apenas três apresentam Instituições de Ensino Superior, que são os municípios
de Ituverava, que é a terceira em renda per capta da região, segundo o IBGE,
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Orlândia e São Joaquim da Barra, com oferta de aproximadamente de 2000 vagas anuais
para uma população estimada de 30.000 jovens entre 18 a 24 anos.
3.2

POLÍTICA DE ENSINO

Segundo Luckesi (1996), adquirir conhecimentos não é compreender a
realidade retendo informações, mas utilizando-se destas para desvendar o novo e avançar,
porque, quanto mais competente for o entendimento do mundo, mais satisfatória será a
ação do sujeito que a detém. Complementa ainda o autor que conhecimento é a
explicação/elucidação da realidade e decorre de um esforço de investigação para
descobrir aquilo que está oculto, que não está compreendido ainda. Só depois de
compreendido em seu modo de ser é que um objeto pode ser considerado conhecido.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava acredita que o
Ensino é a principal via do indivíduo para adquirir e ampliar o Conhecimento. Acreditase que constitua a forma mais democrática para a formação de uma sociedade justa e
igualitária.
Assim, apresentamos, em linhas gerais, a política de ensino da Instituição
nos próximos cinco anos:
1. Aprimoramento constante dos cursos e as suas matrizes curriculares, em todos
os níveis de ensino, baseados em uma de formação continuada do indivíduo;
2. Introduzir a modalidade semipresencial nos cursos das licenciaturas
3. Investir na formação e qualificação dos docentes e do pessoal técnicoadministrativo de apoio, como forma de garantir a qualidade na geração e
disseminação do conhecimento;
4. Investir em ações constantes de nivelamentos dos ingressantes nosdiferentes
cursos da IES.
5. Implementar e aperfeiçoar recursos didático-pedagógicos, buscando agregar
as novas tecnologias à metodologia didática e facilitar o desenvolvimento
do ensino;
6. Estimular as atividades extracurriculares do corpo discente, permitindo que
aluno tenha uma vivência acadêmica com desenvolvimento de competências
e habilidades que favoreça a colocação profissional.
7. Atualizar os recursos laboratoriais, infra-estrutura e equipamentos;
8. Estimular uso da informática, principalmente na modalidade de ensino a
distância;
9. Manutenção de um acervo atualizado da Biblioteca e investir em bibliotecas
digitais;
10. Estimular, na medida do possível, a implantação de atividades
extracurriculares como monitorias, estágios, programas de iniciação
científica, iniciação didática, etc;
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11. Manutenção de formas de acompanhamento dos egressos, por meio de sua
participação em atividades profissionais,
12. Fortalecer os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-graduação
lato sensu, buscando atender às necessidades da região;
13. Investir na Informatização de serviços aos alunos, melhorando o
atendimento à comunidade acadêmica.
14. Manter um processo de avaliação institucional, contínuo como o forma de
garantir os índices de qualidade de ensino.
3.3

POLÍTICA DE EXTENSÃO

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava, entende por Atividades
de Extensão as ações que estejam associadas a Ensino e Pesquisa abertas àscomunidades,
para difusão dos conhecimentos resultantes da sua criação cultural, técnica, tecnológica
ou de pesquisa.
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava mantém uma
coordenadoria de Extensão atuante que coordena os cursos e programas de extensão em
articulação permanentemente com os seus responsáveis por meio de reuniões periódicas
para elaboração e manutenção dos referidos programas.
As primeiras ações de extensão do curso de Engenharia Elétrica estarão baseadas
principalmente em cursos de curta duração para comunidade. As empresas da região se
mostram receptivas a formação de parcerias para treinamento de funcionários.
3.4

POLÍTICA DE PESQUISA

A política de pesquisa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava
foi baseada em aspectos e características de seus cursos. No entanto, acredita-se que a sua
importância é fundamental para a formação consistente e completa dos alunos permitindo
que o mesmo enfrente o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Basicamente a
pesquisa executada pela FFCL está associada aos projetos pedagógicos dos cursos,
objetivando a qualidade do ensino e a formação do aluno, fazendo parte do processo de
ensino-aprendizagem.
É necessário salientar que o tipo de pesquisa desenvolvida pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava não pode e não deve ser comparado com aquele
desenvolvido em Universidades e Centro de Pesquisas. Estes locais apresentam estrutura
e dotação orçamentária substancial, realizando desde a pesquisa classificada como básica
como aquela de aplicação prática.
A ações de pesquisa proposta pelos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ituverava, objetivam a introdução dos alunos à metodologia e técnicas de
pesquisa para cultivar uma mente sempre aberta à mudança. Essas são as grandes
qualidades, não só dos cientistas, mas dos grandes profissionais, dos empreendedores e
conquistadores de todos os tempos.
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A pesquisa é também parte do processo permanente de formação e capacitação do
docente. O estabelecimento de linhas de pesquisa específicas de cada curso, apoiando o
projeto pedagógico e configurando um determinado perfil de curso, confere uma maior
continuidade às pesquisas, aprofundando o conhecimento em determinadas áreas.
A FFCL conta com um Programa Institucional Científico que anualmente
oferece ao docente interessado que deverá apresentar até uma data estipulada em edital
um projeto científico através de formulário eletrônico disponível no endereço
www.ffcl.com.br. Cada docente poderá encaminhar o projeto de Iniciação Científica
respeitando, o total de 1 vaga, o que corresponde ao número máximo de orientações por
docente. Os projetos são encaminhados a pareceristas que após avaliação recomendam ou
não os pedidos.
3.5

POLÍTICAS DE GESTÃO

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava é uma Faculdade onde
os Alunos, Professores e a Comunidade têm influência nas decisões que são tomadas na
Instituição. Esta participação é prevista no regimento e realizada através de ampla
discussão dos temas relevantes, através dos diversos conselhos e colegiados que a
compõe.
As opiniões e contribuições dos diversos segmentos da Comunidade acadêmica,
são de extrema importância para que a sua construção se dê de forma sustentável,
continuada, buscando sempre maior qualidade acadêmica, uma ampla inserção regional
e com participação ativa no desenvolvimento econômico e social da região em que está
inserida.
3.6
POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS OU MOBILIDADE
REDUZIDA
A Fundação Educacional de Ituverava, sempre apresentou cuidados com as
necessidades de pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida. Nos dois campi
desta Mantenedora as construções seguem as normas técnicas de acessibilidade. Sendo
assim, a FFCL possui uma política de atendimento a pessoas com necessidades
educacionais específicas ou mobilidade reduzida que será apresentada a seguir.
Fundamentação Legal: A concepção e a implementação da política de
acessibilidade basear-se-á nas diretrizes e determinações legais que estabelecem normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.
- Decreto-Lei 5296/2004 - Regulamenta as Leis nº 10048/00 e nº 10098/00, a primeira
garante atendimento prioritário de pessoas com deficiência nos locais públicos. A
segunda estabelece normas sobre acessibilidade física e define obstáculos nas vias e nos
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meios de transporte e, tudo o que dificulta a expressão ou, o recebimento de mensagens
por intermédio dos meios de comunicação, seja ou não, de massa;
- Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços
e equipamentos urbanos;
- Lei nº 10.436/02 - Reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio legal
de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas
institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de
Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de
fonoaudiologia;
- Decreto 5626/05 - Regulamenta da Lei 10.436, garantido o direito de o estudante surdo
ter um ensino bilíngue de oferta obrigatória, nas escolas públicas e privadas;
- Portaria nº 2.678/02 do MEC - Aprova as diretrizes e normas para o uso, o ensino, a
produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino,
compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação
para o seu uso em todo o território nacional.
- Lei nº 12764/12 – Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do Artigo 98 da Lei nº 8112, de 11 de
dezembro de 1990.
- Lei nº 13146/15 – Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Objetivos
A Política de Acessibilidade da Fundação Educacional de Ituverava tem como
objetivos:
− Zelar pela aplicação da legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência,
bem como das normas legais, técnicas e recomendações vigentes, nas ações,
atividades e projetos promovidos e implementados pela sua Mantida;
− Facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos sistemas e meios de
comunicação e informação, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação,
promovendo a percepção, capacidade de operação, compreensão desses meios;
− Promover ações de capacitação de funcionários, para que possam conhecer e
adotar novas práticas e tecnologias, a fim de garantir atendimento adequado às
pessoas com deficiência;
− Estabelecer parcerias com outras instituições, para promover a cooperação técnica
e troca de conhecimentos e experiências, disseminar e compartilhar as melhores
práticas em acessibilidade, estimular e apoiar a implementação de ações voltadas
à acessibilidade das pessoas com deficiência e acompanhar o desenvolvimento de
tecnologias e normas referentes à acessibilidade.
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Adaptações
Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, na
comunicação e informação de acordo com as disposições e orientações da ABNT NBR
9050:2004.
Deficiência Física
− As áreas de circulação sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso;
− Trajetos para as diversas áreas da instituição livres de obstáculos (escadas) para
o acesso das pessoas que utilizam cadeira de rodas;
− Portas com largura de no mínimo 0,90 m para garantir o acesso das pessoas que
utilizam cadeira de rodas;
− Portões laterais com largura mínima de 0,90 m em locais de acesso com catraca;
− Disposição de mobiliários que garantam área para a circulação plena de
cadeirantes;
− Reserva de vagas no estacionamento para pessoas portadoras de deficiência,
bem como sinalização para identificá-las;
− Os banheiros da instituição estão adaptados: porta de acesso com no mínimo
0,80m de largura; maçanetas do tipo alavanca; área suficiente para manobras de
cadeirantes; barras laterais de apoio para usos de sanitários; altura da pia de 0,80m
do piso e respeitando uma altura livre de 0,70; torneira do tipo pressão; porta de
acesso aos boxes dos banheiros de no mínimo 0,80m de largura; assentos das
bacias sanitárias a uma altura de 0,46m do piso ou quando utilizada a plataforma
para compor a altura estipulada, apresentar projeção horizontal da plataforma de
no mínimo 0,05 m do contorno da base da bacia.
Deficiência Visual
− Áreas de circulação com faixas no piso tátil, com textura e cor diferenciadas, para
facilitar a identificação do percurso para deficientes visuais; - Sinaisluminosos
acompanhados por sinais sonoros; - Símbolo internacional de pessoas com
deficiência visual como indicativo da existência de equipamentos, mobiliário e
serviços para pessoas com DV;
− Implantação de softwares com sintetizadores de voz nos computadores: DOSVOX: sistema computacional, baseado no uso intensivo de síntese de voz,
desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica - NCE da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que se destina a facilitar o acesso de deficientes
visuais a microcomputadores; (http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox)
− WINDOW EYES: leitor de tela para o Microsoft Windows, desenvolvido pela
GW Micro;
− MACDAISY: livro digital.
− Audiolivros
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− Material didático adaptado: material ampliado; material transcrito em
BRAILLE;
− Livro falado.
− Equipamentos: Reglete, prancheta régua, Sorobã, computadores com recursos
tecnológicos apropriados; lupa, guia de assinatura.
− Recursos Humanos: Professor instrutor de BRAILLE, Ledor.
Deficiência Auditiva
− Sinais sonoros acompanhados por sinais luminosos;
− Implantação e utilização de tecnologias como facilitadores no processo de
comunicação: Internet: utilização da web chat como recurso de comunicação entre
alunos surdos, docentes e pessoal técnico-administrativo; Implantação de sistema
Intranet para comunicação; Vídeo e multimídia (TV, DVDs, videoconferência,
etc, sempre com legenda e/ou projeção de slides e apresentação de
transparências); utilização de pager e celulares, com possibilidade de recebimento
e envio de mensagens escritas; Tablet com aplicativos tradutores da Língua
Portuguesa para Libras como Prodeaf, Hand Talk, VLibras; Instalação de aparelho
de telefone para surdos (TDD);
− Áreas sinalizadas com símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva
como indicativo da existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas
com DA; - Utilização de materiais audiovisuais legendados em texto; - Recursos
Humanos: docente interlocutor de LIBRAS (Resolução SE - 38, de 19-6-2009)
com certificação de conclusão de Curso de Libras com 180h; graduação em
Pedagogia com carga horária em LIBRAS de 80h e especialização em Educação
Inclusiva com carga horária de 360 horas.
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA
Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, para os efeitos desta Lei, é considerada
pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica
caracterizada na forma dos seguintes Incisos I ou II:
I.
deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento;
II.
padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e
padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
A FFCL respeita os direitos das pessoas com TEA, proporcionando acesso a
educação. Em casos de comprovada a necessidade, a pessoa com transtorno do espectro
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autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante
especializado, em conformidade com o Artigo 28 da LBI nº 13146/15, “garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem; implementar projeto
pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, garantir o seu
pleno acesso ao currículo em condições de igualdade; permitir a participação dos
estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da
comunidade escolar; implementar programas de formação inicial e continuada de
professores; assegurar o acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas, oferecer
profissionais de apoio escolar, entre outros”.
Considerações Finais
Nesta perspectiva, a Fundação Educacional de Ituverava, não medirá esforços no
sentido de materializar este direito. O conceito de acessibilidade vem sendo modificado
e ampliado. A acessibilidade é um direito e está em emergência no momento. Não se
podem dissociar dois conceitos fundamentais: acessibilidade e inclusão, na medida em
que se deseja discutir e preconizar a participação e o direito de todos a uma sociedade
mais justa e igualitária. A acessibilidade, por sua vez, não significa apenas remover as
barreiras arquitetônicas, mas sim todo e qualquer obstáculo no pleno acesso aos
equipamentos socioculturais, educativos e de lazer. Eliminar estas barreiras é de fato um
grande desafio da escola. Existem neste sentido instrumentos importantes para serem
analisados e tomados como aliados na conquista da construção de uma educação que
pense e atenda melhor seus alunos. Além da preocupação com a formação inicial e
continuada dos professores, das adaptações curriculares e metodológicas, do aporte legal.
Faz-se necessário que busque também apoio nas tecnologias assistivas. Nesta perspectiva,
a Fundação Educacional de Ituverava, não medirá esforços no sentido de materializar este
direito.
3.6
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITUVERAVA.
A Política de Educação Ambiental para o curso de Engenharia Elétrica da FFCL
atende aos princípios e diretrizes da Lei nº 9.975 de 27 de abril de 1999, regulamentada
pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Estas novas diretrizes serão descritas a
seguir
Objetivos:
−
Apoiar e implantar o desenvolvimento de projetos que incluam a
abordagem da temática ambiental de forma transversal e interdisciplinar nos
cursos de graduação da FFCL;
−
Capacitar de forma continuada os docentes com ações educativas
formativas relacionadas às questões ambientais;
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−

Criar um grupo de trabalho e de ação de Educação Ambiental com
atuação na coleta seletiva e práticas de sustentabilidade dentro do campus da
FFCL;
−
Estimular os NDEs dos cursos de graduação para a inserção da temática
ambiental no currículo de forma articulada com o projeto educativo da
Faculdade;
−
Apoiar a produção de material educativo para a prática de Educação
Ambiental na FFCL;
A implantação desta política está a cargo de um profissional com experiência em
Educação Ambiental e a sua designação foi feita por meio de uma Portaria da Diretoria
Geral.
O curso de Licenciatura em Matemática está plenamente incluído nessa política
de educação ambiental, inclusive com disciplina específica sobre este assunto.

4
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM MATEMÁTICA
O projeto pedagógico foi elaborado pelo Núcleo Docente estruturante do curso de
Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.
4.1

JUSTIFICATIVA

Atualmente há uma crescente perda da qualidade da educação ofertada nasescolas
públicas, diversos são os fatores determinantes e, muitos deles, estão diretamente ligados
às relações sociais e econômicas as quais está submetida a grande parte da população,
mas, também é sabido, que a baixa qualidade na formação dos professores também
contribui para isso. Essa é uma constatação que não pode levar ao imobilismo dos que
fazem a educação, pelo contrário, o sistema educacional devebuscar, sem perder de vista
a globalidade e as circunstâncias, desenvolver ações peculiares que orientem novas
práticas educativas. Para isso, torna-se necessário que os cursos de licenciatura, enquanto
parte desse sistema, participem de forma crítica, exercendo sua função social de conquista
e vivência da cidadania dos integrantes da sociedade que se quer democrática, invista na
formação de profissionais capacitados para enfrentarem os desafios da sociedade
contemporânea e as necessidades educacionais do nosso tempo.
Esse é um desafio para a Fundação Educacional de Ituverava, que propõe um
curso de licenciatura em Matemática, articulando a formação aos aspectos inovadores que
se apresentam no mundo moderno.
A proposta desse curso é superar a visão dicotômica, em que de um lado se coloca
a teoria e de outro a prática, historicamente presente no processo ensino- aprendizagem,
busca-se, portanto, uma concepção de currículo que leve em conta as
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experiências vivenciadas no âmbito educacional, de modo a proporcionar aos alunos a
reflexão e a otimização de sua prática profissional. Desse modo, esse curso de Matemática
possibilitará a formação de um profissional capaz de atuar nos processos educacionais e
criar alternativas com potencial para enfrentar as problemáticas que emergem do mundo
atual.
Dados de 2013 do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP)
indicam que 1 (um) em cada 5 (cinco) professores de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
não têm curso superior, dentre eles, docentes em Matemática na Educação Básica. O
jornal Folha de São Paulo, de 23 de janeiro de 2017, publicou um artigo que tabulou
dados do Movimento Todos pela Educação, no qual explicita que quase 50%dos
professores do Ensino Médio da rede pública e particular não têm formação na disciplina
que lecionam, conforme Gráfico 4.
Gráfico 4: Porcentagem de docentes do Ensino Médio formados nas disciplinas que
lecionam

Fonte: Censo Escolar 2015/Todos pela Educação
Dentre as recomendações do SEMESP para o aumento de matrículas em cursos
de licenciaturas que estão defasadas, além da valorização do professor por meio de
programas de carreira e melhoria salarial, a oferta de um curso de licenciatura preocupado
em elaborar novo currículo, aproximando a formação do professor com a realidade, com
docentes que, além da titulação, possuem experiência na EducaçãoBásica, que conheçam
as propostas pedagógicas, funcionamento de escolas e comexperiências em sala de aula,
certamente é um atrativo para o curso.
O renomado pesquisador francês Étienne Ghys, em entrevista à Revista Época,
em 19 de julho de 2007, “sem matemática não há como desenvolver um país”. Nesse
sentido, o curso de licenciatura em Matemática, alinhado com a Portaria 158 de 10 de
agosto de 2017 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), justifica-se, principalmente, pela compreensão das necessidades da demanda
de formação de educadores habilitados para o exercício da docência nas séries finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em processos educativos não formais, bem como
em outras áreas, nas quais sejam também previstas conhecimentos pedagógicos.
O projeto pedagógico do curso de Matemática contempla ainda um perfil de
profissional que almeje o domínio de conhecimentos inter e multidisciplinares, que
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saiba lidar com a diversidade, articulados com outros ramos do saber, atento desde a
problemática local e regional até o estudo dos grandes temas nacionais e internacionais.
Para o curso proposto, estão sendo oferecidas 50 vagas anuais no período noturno.
O tempo mínimo necessário para o desenvolvimento e conclusão do curso é de 4 anos (8
semestres). As disciplinas que formam a matriz curricular serão ministradas
semestralmente, totalizando 3624 horas, assim divididas:
Disciplinas: 2448 horas de disciplinas teóricas
536 horas de disciplinas práticas
Atividades complementares – 240 horas
Estágio curricular supervisionado – 400 horas
Total – 3624
4.2

BASE LEGAL DO CURSO
•
•

•
•
•

•

4.3

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/1996.
Parecer CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e
Licenciatura.
Resolução CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2003, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Matemática.
Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei
9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Resolução nº 2 de 1 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação
continuada.
Portaria nº 158, de 10 de agosto de 2017, que dispõe sobre a participação das
Instituições de Ensino Superior nos programas de fomento da Diretoria de
Formação de Professores da Educação Básica.
OBJETIVOS

O Curso de Licenciatura em Matemática da FFCL tem por objetivo a formação
de um professor com sólidos conhecimentos, capaz de atuar como cidadãoinserido em
seu mundo sociocultural, dotado de senso crítico e científico, desenvolvendo
múltiplas competências sobre a prática cotidiana e saberes necessários à atuação
profissional.
Como objetivos específicos têm-se:
• Proporcionar sólida formação teórica da ciência Matemática que permita atuação
efetiva na docência;
• Proporcionar a formação de um educador competente;

40

•
•
•

•

•

•

•
•
4.4

Proporcionar a formação teórico-prática de um profissional qualificado, capaz de
auxiliar na mudança da educação básica brasileira;
Proporcionar conhecimentos relativos ao processo ensino-aprendizagem que
favoreça o desempenho docente;
Estabelecer um compromisso social com a educação, estimulando a análise
política da educação e das lutas de seus profissionais, articulada com os
movimentos sociais mais amplos;
Compreender que a Escola está intimamente relacionada com seu entorno social,
polo aglutinador, articulador, mantenedor e recriador de valores e práticas sociais
características dos diversos grupos que a constitui.
Compreender currículo como processo através do qual os grupos sociais
transmitem e reelaboram continuamente seus conhecimentos na prática de
conservação e transformação da realidade, e ainda, como processo de seleção dos
conhecimentos historicamente construídos, de transformação destes saberes em
conteúdos escolares e de definição de metodologias e formas de avaliação.
Orientar para o trabalho coletivo: capacitação para atuarem coletivamente no
cotidiano do trabalho educacional, viabilizando a articulação vertical ehorizontal
entre as disciplinas;
Construir a própria cidadania, tendo acesso e domínio das novas metodologias e
tecnologias educacionais;
Desenvolver competências e saberes peculiares à educação.
PERFIL DO EGRESSO

Com a universalização do acesso à escola, a sociedade brasileira - e em especial
a escola – tem enfrentado o desafio de incorporar grupos sociais que historicamente foram
excluídos dos processos de escolarização. No enfrentamento desse desafio, cabe ao
docente de Matemática contribuir na tarefa de democratizar o acesso aos conhecimentos
visando, entre outros objetivos, a promoção da melhoria nas condições de vida das
pessoas.
Para a formação desse egresso, a proposta de organização curricular é realizada
em função das competências que os acadêmicos precisam desenvolver, respeitando-seas
aprendizagens, conhecimentos e as construções adquiridas anteriormente.
Nessa proposta, a elaboração do currículo tem como referência o perfil doegresso.
É esse perfil que orientará a definição das áreas de atuação, a composição das
competências a serem desenvolvidas e, consequentemente, o conjunto de elementos que
contribuirão para se estabelecer as conexões necessárias.
Compreendendo que as competências permitem mobilizar conhecimentos para
enfrentar determinadas situações, as atividades de aprendizagem vão além dos conteúdos
conceituais, abrangendo também os conteúdos procedimentais e atitudinais, que
garantirão o perfil profissional do egresso que se deseja formar.
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As competências a serem trabalhadas no curso estão de acordo com as respectivas
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Matemática e têm como foco o que o
egresso necessita conhecer bem para ser capaz de desenvolver suasatividades nas diversas
áreas de atuação de sua profissão.
Neste contexto, o egresso deve ter como pressupostos essenciais o compromisso
de atuar no contexto socioeconômico e político do país, sendo um profissional e cidadão
comprometido com os interesses e desafios da sociedade contemporânea e capaz de
acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação, mantendo
adequado padrão de ética profissional, conduta moral e respeito ao ser humano.
De modo mais específico, o Licenciado em Matemática estará habilitado a
ministrar aulas de Matemática tanto no Ensino Fundamental – Séries Finais – quanto no
Ensino Médio. Estará, ainda, preparado para desempenhar suas funções com
competência, assumindo posições de liderança dentro do sistema educacional brasileiro.
Poderá desenvolver outras atividades como as de suporte junto aos ramos das Ciências
como Economia, Estatística, Física, Linguística, Sociologia e Informática, nesta
desenvolvendo métodos e programas utilizados no controle, difusão e organização de
informações. Os profissionais em Matemática podem realizar as seguintes tarefas:
•
Lecionar na rede oficial de ensino;
•
Lecionar em escolas particulares;
•
Desenvolver atividades ligadas ao magistério, por exemplo, como coordenador;
•
Aplicar os princípios da Matemática nos vários campos do conhecimento
humano (Física, Estatística, Eletrônica, Computação, etc.);
•
Atuar em instituições científicas e financeiras;
•
Trabalhar em serviços de administração pública e particular, como assessor;
•
Ingressar em um curso de pós-graduação para lecionar e/ou pesquisar em
instituições de ensino superior;
•
Atuar no equacionamento e solução de problemas de pesquisas de
desenvolvimento, de produção e de logística na Eletrônica, nas Ciências Biológicas e na
organização de indústrias bem como na reestruturação de Sistemas Econômicos ou na
área de Engenharia e Processamento de Dados.
O compromisso do professor com a aprendizagem dos estudantes é de
diversificar suas estratégias de ensino e envolver os alunos nas atividades que venha a
propor, favorecendo sua participação ativa nas aulas e auxiliando-os na construção dos
conhecimentos, no desenvolvimento da autonomia intelectual e dos valores éticos e
morais. Entretanto, os licenciados devem ter a oportunidade de envolver-se em pesquisa
na área de Matemática, através de atividades de iniciação científica ou outras similares,
pois o saber, como o conhecimento matemático, se constrói e evolui, sendo importante
para sua formação.
As habilidades, atitudes e competências abaixo foram elaboradas com base na
legislação vigente, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, não se constituindo em
definitivas, mas possíveis de complementação e aperfeiçoamento. Dizem respeito à
própria construção do conhecimento e envolvem: o comprometimento com os valores
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de uma sociedade democrática; a compreensão do papel social da escola, domínio dos
conteúdos e sua contextualização, domínio do conhecimento pedagógico, conhecimento
de processos de investigação, atitude de disponibilidade e flexibilidade para mudança e
aperfeiçoamento profissional.
Estão inseridas:
• Apresentar uma visão histórica e social da Matemática e da Educação
Matemática;
• Compreender a importância social, cultural e educacional que a Matemática
representa para a educação contemporânea;
• Permitir que a aquisição de conhecimento matemático reflita diretamente na
qualidade docente dos alunos;
• Expressar-se com clareza, precisão e objetividade de forma oral e escrita, tanto
na língua materna como na linguagem matemática;
• Permitir sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno
educacional e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, que permita a
apropriação do seu processo de trabalho, em condições de exercer a análise
crítica da sociedade brasileira e da realidade educacional;
• Apresentar compromisso social com a educação, estimulando a análise
política da educação e das lutas de seus profissionais, articulada com os
movimentos sociais mais amplos;
• Uso de novas metodologias e técnicas que favoreçam o aprendizado da
Matemática.
Como competência tem-se:
• Consciência e visão da importância social do educador;
• Trabalhar em equipes multidisciplinares;
• Aprendizagem continuada;
• Utilização de novas tecnologias no ensino da Matemática;
• Utilização da história da Matemática no processo de facilitação da aprendizagem
dos conceitos matemáticos;
• Capacidade de utilizar linguagem matemática;
• Capacidade de estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento;
• Capacidade de expressar-se com clareza, precisão e objetividade tanto na forma
escrita quanto oral;
• Capacidade de criação e adaptação de métodos pedagógicos ao seu ambiente de
trabalho.
• Capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a
resolução de problemas;
• Estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;
• Vivenciar o trabalho coletivo interdisciplinar no trabalho pedagógico, de forma
interrogativa e investigativa, contribuindo para a construção de saberes e
conhecimentos no campo educacional;
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•
•

•

•

4.5

Contribuir com o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico de maneira
coletiva e solidária, interdisciplinar e investigativa, desenvolvendo saberes
educacionais, a partir das questões vividas na prática educativa.
Compreender que a educação abrangente é necessária para se obter soluções de
problemáticas num contexto global e social;
Buscar articuladores que garantam a unidade teórico-prática no trabalho
pedagógico, tendo parâmetros claros que orientam a tomada de decisão, em
relação à seleção, à organização e à sequência dos conteúdos curriculares, que
superem a forma atual da organização da escola e do currículo;
Capacidade de identificar problemas socioculturais e educacionais, propondo
respostas criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que visam a
superar a exclusão social;
Perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado
de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos
conhecimentos são gerados e modificados continuamente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é realizada por
disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos
conteúdos ministrados em cada uma delas. A frequência às aulas e demais atividades
escolares, permitida apenas aos matriculados, é obrigatória. Independentemente dos
demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o aluno que nãoobtiver
frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades programadas, após as avaliações ou processos de recuperação.
É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica.
No caso de dependência e adaptação ou gestação, sendo-lhes atribuídos, como
compensação das ausências às aulas, exercícios domiciliares supervisionados com
acompanhamento docente, segundo normas estabelecidas pelo Conselho de
Administração Superior.
O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo do
aluno e dos resultados por ele obtido nas provas escritas ou trabalhos de avaliação de
conhecimento, nos exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividadesacadêmicas,
provas parciais e possíveis exames.
Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos sob forma
de provas de avaliação e demais trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados. Os
exercícios acadêmicos e outras formas de verificação do aprendizado previstos no plano
de ensino da disciplina e aprovados pelo órgão competente, sob forma de avaliação, visam
a aferição do aproveitamento acadêmico do aluno.
A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau
numérico de 0 (zero) a 10 (dez), com variação de 0,5 (meio) ponto, inclusive no caso de
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arredondamento da média final de aproveitamento, para 0,5 (meio) ponto superior,
quaisquer que sejam os décimos ou centésimos encontrados.
Haverá durante cada período letivo, ao menos 02 (dois) trabalhos de avaliação
oficiais para a verificação do aprendizado, aplicados nos termos das normas aprovadas
pelo Conselho de Administração Superior.
Atendida a exigência de frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) às aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na
disciplina, sendo dispensado de prestar exame final, quando obtiver média igual ou
superior a 7,0 (sete inteiros). O aluno que obtiver média maior ou igual a 3,0 (três inteiros)
e menor que 7,0 (sete inteiros) deverão prestar exame final na respectiva disciplina. O
aluno que estiver prestando exame final para aprovação deverá obter, no mínimo, média
igual ou maior que 5,0 (cinco inteiros) entre sua média semestral e a nota do exame.
A média será obtida através da média aritmética das notas das provas parciais
oficiais e outros trabalhos acadêmicos, realizados nas várias etapas do período letivo das
respectivas disciplinas com periodicidade diversa. Entende-se por exame final, a prova
que será realizada após o término do período letivo, onde será atribuída nota de 0 (zero)
a 10 (dez), para os termos do artigo anterior. Os pesos utilizados na ponderação para o
cálculo da média semestral das provas parciais, realizadas ao longo do período letivo,
serão fixados em norma específica aprovada pelo Conselho Pedagógico.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não
aplicabilidade de provas escritas ou de exame final, terão sua forma de avaliaçãodefinida
em norma específica aprovada pelo Conselho Pedagógico.
O aluno que obtiver média semestral inferior a 3,0 (três) em qualquer disciplina,
é considerado reprovado na mesma.
Poderá haver prova substitutiva de cada disciplina, como alternativa para o aluno
que faltar à prova escrita oficial de avaliação, nos termos das normas aprovadas pelo
Conselho Pedagógico.
As disciplinas de periodicidade diversa, aqui estabelecidas, terão suas formas e
critérios de avaliação fixados em normas específicas aprovada pelo ConselhoPedagógico.
O aluno reprovado em até 02 (duas) disciplinas na série anterior é promovido à
série seguinte e poderá cursar aquelas disciplinas em regime de dependência, nos termos
das normas fixadas pelo Conselho de Administração Superior.
A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em
horários especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou
adaptação, como forma de recuperação, em períodos especiais e na forma que se
compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo Conselho de
Administração Superior.
O aluno reprovado em mais de duas disciplinas, deverá cursá-las novamente e
repetir o período em que estava, ficando dispensado daquelas disciplinas em que já obteve
aprovação.
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Atualmente a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava conta com um
sistema de acompanhamento e registro acadêmico totalmente informatizado.
4.6

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO

A sensibilização da comunidade acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ituverava foi iniciada em fevereiro de 2005 pela CPA - Comissão Própria de
Avaliação, sendo executada através de diversas ações de reflexão com a comunidade
acadêmica.
O modelo de Auto Avaliação Institucional proposto para o FFCL está inserido
no próprio Planejamento da Instituição, a partir de uma visão integradora, conforme
descreveremos a seguir.
Como documentos principais para avaliação do curso, pode-se citar: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico, Pesquisa e Extensão, Programa de
Pós-Graduação, Planejamento das atividades técnico-administrativas. Os dados a serem
levantados foram quantitativos e qualitativos:
a) Quantitativos: os dados foram buscados nas fontes: Centro de Processamento de
Dados; Secretaria Geral, Tesouraria, Biblioteca, Departamento de Pessoal e outros;
b) Qualitativos: os dados foram obtidos mediante aplicação de questionários a alunos
(sobretudo formandos dos dois últimos anos); professores; funcionários; coordenações
acadêmicas e administrativas; Externo: egressos dos cursos.
Os questionários levantaram opiniões sobre:
• fatores relativos às condições para o desenvolvimento das atividades
curriculares (contextos + insumos): recursos humanos, infraestrutura, perfil
profissional visado, aspectos curriculares, organização, funcionamento e
gestão.
• fatores relativos ao processo pedagógico e organizacional utilizado no
desenvolvimento das atividades curriculares: enfoque curricular, corpo
docente, disciplinas e atividades, corpo discente, eficiência e eficácia do
curso, integração com a comunidade.
• fator relativo aos resultados alcançados: qualidade do curso.
Uma vez coletados, processados e organizados, os dados foram discutidos e
divulgados com reflexo direto no projeto pedagógico do curso.
4.7

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Os discentes da FFCL dispõem de um programa institucionalizado deatendimento
psicopedagógico, com uma profissional contratada para tal atividade. Os alunos podem
solicitar atendimento ou são encaminhados pelos professores e coordenadores. A
Resolução da CONSUP 01/2005 determina que o apoio psicopedagógico objetiva auxiliar
o aluno no aspecto emocional, durante as diferentes etapas do curso da Faculdade. Tem
como funções a triagem, diagnóstico e as
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orientações cabíveis ao aluno no que se refere à: sua satisfação com o desempenho
escolar; falta de motivação para o estudo; crises em relacionamentos; dificuldades com
cursos e ou professores; dúvidas sobre a Faculdade ou quanto sua vocação com a carreira
que escolheu; privações, estresse, cansaço, solidão, angústia e demais problemas que
possam afetar a sua aprendizagem. Para tanto, serão oferecidos atendimentos individuais
grupos de discussão/reflexão, palestras ou quaisquer outros meios tecnicamente
apropriados para discussão, esclarecimentos ou orientações.
4.8

PROGRAMA DE NIVELAMENTO DA FFCL

Além disso, o curso de Matemática, como os outros cursos da FFCL, terá à
disposição dos seus alunos ingressantes um programa de nivelamento. Este programa está
baseado na oferta de conteúdos básicos que auxiliam os discentes com problemasna
formação da sua educação básica. Os professores das disciplinas iniciais apresentarão
relatórios no primeiro mês, com as deficiências que serão avaliadas pelo NDE e
posteriormente, cursos de nivelamento serão preparados e oferecidos aos sábados para
todos os alunos ingressantes que eventualmente apresentarem problemas. Os professores
envolvidos com as aulas de nivelamento serão convocados pelo Diretor da FFCL após
solicitação do Coordenador do Curso.
A FFCL , no entanto, oferece constantemente para cursos de Matemática Básica
e Gramática e Produção de texto, pois os alunos apresentam grande deficiência.
4.9

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado constitui-se em atividade curricular obrigatória e atende
os princípios das Diretrizes Nacionais para o curso de Matemática.
O estágio curricular obrigatório do curso de Matemática está baseado em
aprendizagem, ou seja, estudos práticos para aprendizagem e experiência em determinado
assunto ou profissão – aprimoramento do desenvolvimento profissional. Assim, o Estágio
Curricular Supervisionado consiste em trabalho obrigatório de campo, no qual as
atividades práticas são exercidas de forma orientada. O estágio poderá ser feito a partir
da segunda metade do curso até o oitavo semestre, num total de 400 horas. Os alunos
terão à sua disposição um manual de estágio curricular obrigatório.
O estágio sempre ocorrerá em uma organização concedente, através de um
convênio firmado com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.
A Coordenação do estágio será exercida por professor do Colegiado de
Matemática designado pelo Coordenador do Curso. A supervisão do estágio será exercida
por um profissional supervisor, da área de Matemática e realizar-se-á por meio de
orientação, acompanhamento in loco e avaliação das atividades do Projeto de Estágio. O
acompanhamento possibilitará ao estagiando um aprofundamento maior no cumprimento
do estágio, suplementando-o, independentemente da área de atuação.
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A avaliação do estagiário será feita pelo do professor coordenador de estágio,
baseando-se no relatório do aluno e da ficha de avaliação. Após análise, será
confeccionado relatório de avaliação final, com atribuição do conceito “aprovado” ou
“reprovado”, e a entrega da pasta com as atividades elaboradas durante o estágio.
O Estágio Supervisionado foi regulamentado e aprovado pelo Conselho de
Administração Superior, após parecer do Conselho Pedagógico e constará de atividades
práticas visando à qualificação profissional, exercidas em situação real de trabalho, em
órgãos ou laboratórios da Instituição ou de outras organizações pública ou privada.
Para cada aluno, é obrigatória a integralização da carga horária total exigida para
o estágio, prevista no currículo do Curso, incluindo horas destinadas ao planejamento,
orientação paralela e avaliação das atividades.
O estágio é de responsabilidade dos coordenadores de curso e supervisionado por
docentes especificamente credenciados para essa atividade.
A conclusão do Curso não se efetivará sem que o aluno tenha atendido a todas as
formalidades exigidas para estágio, bem como seu cumprimento completo, sem o qual
não poderá receber o diploma, nem mesmo exercer legalmente a profissão regulamentada.
O Estágio deverá ser cumprido antes da conclusão da Habilitação, em uma ou
mais Instituições, sendo facultado ao aluno apresentar uma programação igual ou superior
à exigência legal.
As atividades que compõem o Estágio Supervisionado são as seguintes:
a) Estágio de Observação: é destinado à tomada de contato com a realidade
educacional, devendo o estagiário, nessa modalidade, perceber e sentir a escola
como um todo, especialmente o desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem.
b) Estágio de Participação: é aquele que permitirá ao aluno estagiário tomar parte em
atividades educacionais, isto é, colaborar, na medida do possível, com os
profissionais em exercício.
c) Estágio de Regência: é aquele que dará oportunidades aos alunos estagiários
ministrar aulas de qualquer atividade escolar, sob a orientação técnica e pedagógica
do orientador ou supervisor de estágios e com autorização do professor que permitir
esta modalidade em suas aulas.
O estágio supervisionado pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um
ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se
concretiza na relação interinstitucional, estabelecida entre um profissional experiente e
o aluno estagiário, com a mediação de um professor supervisor acadêmico. Deve
proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para
que se forme como autor de sua prática, por meio da vivência institucional sistemática,
intencional, norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora e da unidade
campo de estágio.
É considerado também como eixo metodológico do curso, o princípio educativo
do trabalho concebido na indissociável relação teoria/prática e o princípio da construção
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histórica e interdisciplinar do conhecimento, desenvolvidos através de atitudes
investigativas e reflexivas da prática educacional, com vistas a dar à teoria sentido menos
acadêmico e mais prático.
A adoção desse princípio implica uma dinâmica curricular que torne o “vivido
pensado” e o “pensado vivido”, com a incorporação, no processo de formação acadêmica,
da experiência profissional a ser vivenciada pelos licenciados e pela dialeticidade entre o
desenvolvimento teórico das disciplinas e sua construção pela prática, ou seja, a reflexão
teórica e prática do professor estão presentes de formanotória na experiência da
formação profissional. Essa direção metodológica implica inter-relações epistemológicas
em que a construção integradora do conhecimento põe-se com princípio também
fundamental no desenvolvimento do curso, buscando-se o reconhecimento da autonomia
relativa a cada área de conhecimento da realidade educacional.
O Estágio Supervisionado tem por finalidades:
I – A compreensão das questões pertinentes ao contexto social, político e econômico
em que a instituição escolar está inserida;
II – O trabalho com os componentes curriculares deve estar subsidiado na unidade
teórico-prática para assegurar a visão de totalidade da prática pedagógica na formação
do educador, eliminando distorções decorrentes da priorização de um dos dois polos.
III – Constituir-se em momentos privilegiados de reflexão sobre a realidade escolar,
seus determinantes e possibilidades históricas de intervenção.
IV – Garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão desenvolvendo
uma postura crítica no aluno pesquisador.
A coordenação de estágio é responsável por:
I – Garantir a execução coletiva das atividades do Estágio Supervisionado
estabelecidas no Manual Acadêmico de Estágio em conformidade como esse Projeto
Político Pedagógico;
II – Elaborar e cumprir um calendário de atividades;
III – Coordenar reuniões com alunos, supervisores e professores que atuam nas
séries envolvidas com o estágio;
IV – Estabelecer contato com as Secretarias Estadual e Municipal de Educação,
escolas privadas, e demais instituições onde serão campos de estágios, para definição
de escolas e divulgação da proposta de estágio do Curso de Matemática;
V – Organizar seminários de Prática de Ensino;
VI – Coordenar o planejamento, execução e avaliação de estágios, em
conformidade com os planos de ensino e plano de acompanhamento dassupervisões.
Os Supervisores de estágio são responsáveis por:
I – Conhecer e atual a partir de Projeto Político Pedagógico do Curso de
Matemática;
II – Cumprir com as ementas e os objetivos do Plano de Ensino;
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III – Subsidiar e acompanhar as atividades do estágio, orientando, coordenando e
avaliando os projetos elaborados coletiva e individualmente, construídos a partir da
proposta de estágio supervisionado;
IV – Elaborar e cumprir, coletivamente, o calendário de atividades, conforme
cronograma previsto pela coordenação;
V – Proceder a análise dos relatórios, artigos e demais produções acadêmicas das
Práticas de Ensino, a fim de garantir o cumprimento do Projeto Político-Pedagógico
do Curso de Matemática.
O curso oferece um manual, preparado pela coordenação do curso que orienta os
alunos a respeito dos convênios, formas de apresentação e todos os aspectos referentes a
execução do estágio. Além disso, há um chat exclusivo para o estágio supervisionado no
Ambiente Virtual de Aprendizagem. Está também disponibilizado no AVA um conjunto
de perguntas frequentes sobre a realização do estágio, cuja intenção é sanar o mais rápido
possível as dúvidas dos alunos.
Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da educação
básica
A realização do estágio curricular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava será feito mediante a celebração de convênios com instituições públicas e/ou
privadas, governamentais e não governamentais, filantrópicas ou com fins lucrativos, que
possam prover ao discente as condições necessárias para o pleno desenvolvimento da
prática de estágio, em um ambiente estimulante e formativo. Nesse sentido, a IES
reconhece e dispensa atenção especial à relação entre discentes estagiários, comunidade
e organizações, de forma a oportunizar um ambiente colaborativo, de forte interação
interpessoal e que permita a aplicação da bagagem conceitual adquirida pelo discente em
diferentes contextos da prática profissional, resgatando a premissa do modelo acadêmico
de abranger não apenas o Saber, mas também o Fazer e o Ser.
Assim provê a promoção da relação entre estagiários e a rede da Educação Básica
onde se realizam os estágios, oportunizando ao discente interações interpessoais, ao
mesmo tempo em que articula a bagagem conceitual a diferentes contextos da prática
profissional. Permite também a compreensão das necessidades e das carências da
comunidade local e regional e auxilia na compreensão das diversas nuances do mercado
de trabalho. Para realização do estágio, a instituição pactua convênio, podendo ser com
instituições públicas ou privadas de educação básica.
Os Convênios para a Realização de Estágio têm como objetivo o desenvolvimento
de atividades conjuntas entre a instituição de ensino e a instituição concedente, a fim de
possibilitar aos estudantes, regularmente matriculados nos cursos oferecidos, o contato
com a realidade profissional, permitindo-lhes a associação entre teorias estudadas e
práticas existentes, oportunizando a execução de tarefas relacionadas à sua área de
interesse e desenvolvendo habilidades relacionadas à sua atuação profissional.
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As atividades na instituição de ensino conveniada terão o acompanhamento do
supervisor de estágio, durante o período letivo e permitirão ao aluno vivenciar
integralmente a realidade escolar, inclusive em relação aos conselhos de classe e reuniões
de professores.
Estágio curricular supervisionado – relação entre licenciados, docentes e
supervisores da rede de escolas da educação básica
Quanto à orientação e supervisão do estágio supervisionado no curso Matemática,
a instituição compreende que os estágios devem propiciar a complementação do ensino e
da aprendizagem, sendo planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se
constituírem em instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de
aperfeiçoamento técnico cultural, científico e derelacionamento humano.
A instituição concedente do estágio indica um docente de seu quadro de pessoal,
com formação ou experiência profissional na área, para supervisionar odesenvolvimento
das atividades de estágio em campo, bem como, envia à instituição de ensino o relatório
individual de atividades desenvolvidas no Estágio, assinado pelo Supervisor de estágio e
com vista obrigatória ao estagiário. O supervisor mantém um diálogo permanente com o
docente da escola (instituição concedente) para estabelecer um efetivo acompanhamento
do estagiário.
É função da coordenação do estágio supervisionado realizar os contatos com as
instituições conveniadas, organizar semestralmente o encaminhamento de estagiários e a
distribuição das turmas; participar da elaboração do plano do estágio curricular
obrigatório; aprovar o planejamento das atividades de estágio curricular obrigatório;
informar sobre as condições adequadas para a realização do Estágio Curricular
Obrigatório e orientar os supervisores de campo.
Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática
Nos cursos de formação de professores não dá para separar os conhecimentos
teóricos do fazer pedagógico, já que tanto as práticas são uma importante fonte de
conteúdo da formação, como a dimensão teórica dos conhecimentos são instrumentos
de seleção e análise contextual das práticas. Dessa forma, “uma concepção de prática mais
como componente curricular implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que
tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão
sobre a atividade profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita
a atividade profissional” (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 23).
Nesse contexto, o estágio curricular supervisionado tem por objetivo oportunizar
ao discente a realização de atividades práticas em situações reais de trabalho, enquanto
componente da formação profissional, seja pelo desenvolvimento da competência
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técnico-científica, seja pelo compromisso político-social frente à sociedade. Tanto
docentes quanto discentes devem compreender que o estágio supervisionado no curso tem
o intuito de proporcionar experiências realistas aos graduandos, funcionando como
embasamento em situações reais, e deve realizar a ponte teórico-prática, permitindo que
o aluno experimente o conteúdo do Curso.
Na articulação entre Teoria e Prática, o estagiário desenvolve atividades que
contemplam:
a) uma fundamentação teórica através de estudos que auxiliem o estagiário nas
análises, proposições e atividades docentes, em consonância com o tema a ser
desenvolvido;
b) levantamento de dados sobre os processos educativos em escolas de educação
básica ou em espaços educativos não escolares;
c) observação, considerando os seguintes pontos: - Ambiente escolar: descrição
do ambiente observado e das atividades nele desenvolvidas, tendo em vista, por exemplo,
público atendido, material didático, projeto pedagógico, - Professor: postura,
conhecimento e domínio do conteúdo, práticas pedagógicas adotadas, processo de
avaliação, - Aluno: interesse, participação, relacionamento, desempenho; Relacionamento e interação: do professor com os alunos, dos alunos com o professor e
dos alunos entre si e destes com a comunidade escolar.
Deverá também intervir através de regência, auxílio nas atividades desenvolvidas
no campo de estágio e/ou elaboração de proposta de trabalho que contribua para a
melhoria das atividades desenvolvidas no local do estágio; acompanhar/participar as
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes e
participar de reuniões em conselhos de classe ou reunião de professores.
O Estágio Curricular Obrigatório prevê um conjunto de condições e
procedimentos administrativos e pedagógicos que devem ser cumpridos pelos alunos,
como (termos de compromisso, plano de atividade, ficha de acompanhamento, ficha de
avaliação do Supervisor de Campo e o relatório final). Assim, o aluno, ao final de cada
período letivo, deverá entregar tais documentos e elaborar obrigatoriamente o relatório
final, sendo este um documento no qual ele deve expor os resultados das atividades
desenvolvidas durante o Estágio, devendo ser apresentado obedecendo às normas da
ABNT.
Ressalta-se que a construção do relatório de estágio é uma boa oportunidade de
registrar a relação teoria e prática, pois seu objetivo é justamente fazer o resgate dos
conceitos teóricos trabalhados em sala de aula e reconhecê-los com aplicabilidade no
mercado, transportando o conceito para a realidade e reconhecendo na vivência os
conhecimentos construídos em sala de aula.
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4.10

ATIVIDADES DE TUTORIA
As atividades de tutoria acontecem em todas as disciplinas a distância do curso

de Matemática. Durante o desenvolvimento da disciplina, o tutor fica disponível através
do Espaço Virtual do Aluno – EVA ou via telefone durante 2 horas semanais. Neste
período, o aluno pode tirar as dúvidas referentes a disciplina cursada. Além disso, o
tutor/docente apresenta o retorno para cada atividade desenvolvida pelo aluno na
disciplina.

4.11

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC

O curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava
fará uso do EVA – Espaço Virtual do aluno, que permite que o professor e aluno
mantenham contato mesmo após o término da aula. Neste ambiente, que é baseado na
plataforma MOODLE, é possível que cada disciplina possa disponibilizar textos, vídeos,
até mesmos links que possibilite aos alunos maior contato com as informações de cada
disciplina.
Os alunos do curso de Matemática utilizarão este Ambiente para as atividades do
Núcleo Integrador, que estão inseridas nas disciplinas de Práticas Interdisciplinares de
Ensino, em que os alunos participam de um fórum de discussão sobre um tema da
Matemática com a finalidade de interligar disciplinas do curso e fazer a
transdisciplinaridade com outras áreas de interesse. Neste fórum haverá sempre a
moderação de um professor/tutor do curso, como exemplificadas nas Figuras 2 a 4.
Além disso, com Tecnologia de Informação a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ituverava passa a oferecer para o curso de Matemática uma biblioteca virtual,
uma base de dados eletrônica e uma revista científica eletrônica a Nucleus.
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Figura 2: Página inicial do Núcleo Integrador do Curso de Matemática no Espaço
Virtual do Aluno da FFCL

Fonte: FFCL
Figura 3: Envio de Portifólio do Núcleo Integrador do Curso de Matemática no Espaço
Virtual do Aluno da FFCL

Fonte: FFCL
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Figura 4: Fórum de discussão do Núcleo Integrador do Curso de Matemática, da
disciplina de Libras no Espaço Virtual do Aluno da FFCL

Fonte: FFCL

4.12

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e sua aprovação são
condições sine qua non para a obtenção do título de Licenciado em Matemática.
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, define-se como um trabalho escrito, de
autoria individual ou, elaborado por alunos concluintes do curso de Matemática, dando
cumprimento às diretrizes curriculares definidas pelo CNE/MEC.
O TCC constituir-se-á de reflexões sobre:
- A prática profissional (estágio) a partir do referencial teórico com levantamento de
propostas de intervenção, prevenção e análises, embasadas em pressupostos teóricosmetodológicos da educação.
- Um trabalho teórico de sistematização do conhecimento da educação e gestão
escolar.
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- Temas sociais que correspondam à realidade que perpassam pela educação escolar.
- O TCC será elaborado pelo aluno sob a orientação dos professores do curso de
Pedagogia. Todo professor orientará TCCs, conforme o número de alunos distribuídos
equitativamente pelo número de orientadores.
Compete ao orientador:
- Orientar o(s) aluno(os) nas práticas investigativas e nas técnicas de elaboração de
um trabalho de iniciação científica;
- Estabelecer com o orientando um plano de estudo, o cronograma, os horários de
atendimento e outras providências necessárias;
- Indicar bibliografia básica para o(s) temas(s) de sua especificidade.
- Definir ao final do processo de elaboração do TCC, se o mesmo está em condições
de ser apreciado pela Banca Examinadora.
A apresentação do TCC seguirá as normas de um trabalho de iniciação científica
desde sua estrutura à metodologia correspondente, incluindo observância às normas
técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, com orientação da
biblioteca da FE e dos professores orientadores.
4.12.1 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de
Licenciatura em Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava
4.12.1.1

Do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

a. A elaboração do TCC é condição sine qua non para a obtenção do grau de:
Licenciado em Matemática.
b. O TCC será desenvolvido durante o curso, após o 5º. período letivo do aluno.
c. O TCC deverá ser realizado individualmente em forma de uma Monografia,
constando de um trabalho experimental ou teórico, ou revisão bibliográfica, ou no
formato de artigo publicado.
d. Caso seja entregue no formato de artigo publicado, o aluno deverá ser o autor do
trabalho, devendo apresentá-lo segundo as normas previstas neste regulamento.
e. O TCC deverá versar sobre assunto relacionado às áreas de conhecimento,
pertinente ao curso de graduação.
f. Para o desenvolvimento do TCC, será obrigatória a orientação de um professor ou
pesquisador da Fundação Educacional de Ituverava.
g. A partir do 5º período letivo previsto na estrutura curricular, o aluno poderá
inscrever-se para o TCC, mediante a apresentação do resumo do projeto de
trabalho contendo: titulo provisório, objetivos e metodologia e cronograma de
execução conforme formulário próprio disponível na Secretaria do Curso,
acompanhado da declaração de aceite do orientador e do co-orientador, quando
for o caso.
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h. Só poderão encaminhar os projetos de TCC os alunos previamente matriculados,
no período oportuno, e com a apresentação do mesmo, devidamente assinado pelo
orientador, co-orientador.
i. Com o acompanhamento do orientador e co-orientador o aluno deverá submeter
o trabalho para exame de qualificação, para poder prosseguir e defender otrabalho
deverá obter o conceito aprovado.
j. O aluno que tiver o trabalho reprovado no exame de qualificação ficará retido na
disciplina Metodologia de Pesquisa Científica, devendo cursá-la e novamente
submeter o trabalho ao exame de qualificação.
4.12.1.2

ORIENTAÇÃO

a. O orientador poderá ser um docente, um Pesquisador, da Fundação Educacional
de Ituverava.
b. Poderá o orientador indicar, de comum acordo com seu orientado, um coorientador. A critério do Conselho de Curso de Matemática, o co-orientador
poderá ser de outras instituições de ensino ou pesquisa, públicas ou particulares.
c. Toda alteração, quer seja de orientador e/ou Projeto, deverá ser solicitada com um
prazo de, no mínimo, três meses de antecedência em relação à entrega do trabalho
final. Qualquer alteração deverá ser aprovada pelo Colegiado do Curso de
Matemática.
4.12.1.3

DA APRESENTAÇÃO

a. O aluno apresentará o TCC em 3 (três) vias, impressas, devidamente assinadas
por ele, pelo orientador, e quando for o caso pelo co-orientador.
b. As normas para apresentação do TCC encontram-se na Biblioteca da FFCL.
c. Durante a apresentação o aluno poderá fazer uso de todos os recursos audiovisuais
disponíveis na faculdade.
d. O aluno terá 15 (quinze) minutos para expor seu trabalho para a Banca
Examinadora e os demais presentes.
e. Após a apresentação, que não poderá sofrer interrupções, os três membros da
Banca terão 30 (trinta) minutos (15 minutos para cada membro) para fazerem
perguntas, críticas e sugestões.
f. A defesa será pública, aberta aos alunos da faculdade e para a Comunidade.
4.12.1.4

COMISSÃO AVALIADORA

a. A Comissão Avaliadora será composta pelo orientador e 2 membros titulares.
b. Quando da existência do co-orientador, este poderá ser membro.

57

c. A designação da Comissão Avaliadora será feita pelo Coordenador do curso,
tendo como referência a lista nominal encaminhada pelo orientador, conforme
formulário próprio disponível na Seção de Graduação.
4.12.1.5

DA AVALIAÇÃO

a. Serão atribuídas notas de 0 a 10, para ser aprovado o aluno precisa obter nota
superior a 7,0.
b. O TCC será aprovado, se os dois membros da banca atribuírem nota superior a
7,0. O orientador não atribui nota.
c. O TCC que não obtiver o trabalho aprovado deverá refazer com o mesmo ou
com outro orientador, poderá inclusive mudar o tema.
4.12.1.6

DA ENTREGA

a. Após a apresentação, feitas as correções sugeridas pela Banca Examinadora, o(s)
aluno(s) deverá levar o TCC para a Bibliotecária fazer a correção definitiva das
normas e fornecer a Declaração, que será entregue, juntamente com o trabalho, na
Biblioteca.
b. O prazo para a entrega do TCC junto à Secretaria da FFCL, expira em 20 dias
após a defesa, sob pena de não conclusão do curso.
c. Deverão ser entregues quatro cópias em CD-Rom, devidamente etiquetado
conforme modelo disponível na Biblioteca: uma para cada membro da banca e
uma para a biblioteca.
d. Deverá, ainda, ser entregue uma cópia encadernada, com capa dura, na cor
verde, para a Biblioteca, quando for escrito na forma de Monografia. Esta cópia
deverá ter a assinatura do orientador e de cada membro da banca na Folha de
Aprovação, acompanhado da Declaração da Bibliotecária de que o trabalho está
de acordo com as normas e preenche os requisitos de apresentação de Monografias
determinados pela Faculdade.
e. Na forma de artigo, deverá ser entregue uma versão impressa, sem encadernar
(não usar clips ou grampos) e uma versão digital em CD-Rom, etiquetado
conforme instrução para monografias.
f. Os artigos serão encadernados todos juntos pela Faculdade e publicados na
Revista Nucleus, se aprovado pelo Conselho Editorial e autorizado pelo(s)
autor(es).
Todas
as
informações
estão
disponíveis
em:
http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/trabalhoscientificos.htm
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4.13

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Os alunos ingressantes do curso de Matemática, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ituverava deverão cumprir uma carga equivalente de 30 horas
semestrais de atividades complementares à grade curricular do curso. Estas atividades
permitem o desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, inclusive aquelas
adquiridas fora do ambiente escolar e que estimulam a prática de estudos independentes
e opcionais. Essas atividades poderão ser cumpridas em qualquer momento ao longodos
quatro anos de formação do curso de Matemática. Ao final do curso, os alunos deverão
cumprir e demonstrar um total de 240 (duzentas e quarenta) horas referentes às atividades
complementares.
A apresentação e comprovação das atividades complementares deverão seguir o
Manual de Atividades Complementares.
Os alunos deverão preencher o formulário com as atividades cursadas ao longo
dos quatro anos do curso de Matemática e entregar ao coordenador do curso em data
marcada em calendário escolar. Além do formulário preenchido, os alunos deverão
entregar os documentos originais comprobatórios das atividades desenvolvidas, com suas
respectivas cópias. Os documentos originais serão devolvidos aos alunos após a
verificação dos mesmos.
São consideradas atividades complementares:
- Trabalhos de iniciação científica e/ou pesquisas, devidamente registrados nos órgãos
competentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.
- Disciplinas oferecidas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava,
mas que não pertençam a estrutura curricular do curso Matemática.
- Atividades Artísticas, Inovação, Empreendedorismo, Ética e Sustentabilidade
Ambiental.
- Participação em projetos e cursos de extensão de qualquer natureza.
- Atuação como monitor de disciplina.
- Apresentação de trabalhos em congressos ou seminários, desde que apresentado o
certificado.
- Atuação em órgãos colegiados da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava.
- Atuação na diretoria do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ituverava.
- Participação na organização de eventos científicos ou semanas de estudos.
- Filmes indicados nos planos de ensino dos professores.
- Visitas técnicas supervisionadas por professores da instituição.
- Visitas a museus, centros de documentações, bibliotecas, centros culturais, instituições
educacionais, feiras e exposições.
- Trabalho voluntário na área de educação.
A quantidade de horas a ser atribuída para cada atividade consta no Manual de
Atividades Complementares com Orientações para Realização das Atividades
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Científicas e Culturais, assim como as fichas que deverão ser preenchidas e o modelo de
relatório.

5

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Licenciatura em Matemática ofertará 50 vagas anuais, com apenas
um ingresso anual. O curso funcionará na sede da Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras de Ituverava, situada na Rua Coronel Flauzino Barbosa Sandoval, 1259.
O curso de graduação de Licenciatura em Matemática, da Fundação
Educacional de Ituverava, foi organizado para formar um profissional que atenda ao
disposto no Parecer CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001 - Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura;
Resolução CP/CNE nº 2, de 18 de fevereiro de 2002 e Resolução CP/CNE nº 2, de 1º de
julho de 2015 – que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Matemática é composta
por 48 disciplinas, sendo que sete delas são na modalidade a distância conforme a Portaria
Nº4.059 do Ministério da Educação.
Em todos os semestres, há disciplinas de Práticas Interdisciplinares de
Ensino que têm como principal objetivo proporcionar ao licenciando experiências
inovadoras na utilização dos conceitos matemáticos na educação básica, baseada em
Projetos Integradores, que fomentem a pesquisa acadêmica e a prática profissional em
torno de eixos temáticos e/ou inter-relacionando um conjunto de componentes com
finalidades comuns. Espera-se que desde o início, cada aluno do curso de Licenciatura
em Matemática consiga entender a importância de se aplicar a inter, a trans e a
multidisciplinaridade como forma de tornar a educação mais atrativa, principalmente no
caso da matemática. Além dos componentes específicos de matemática, as disciplinas
Pedagógicas exploram conteúdos tais como fundamentos da educação, direitos humanos,
diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa e de faixa geracional, direitos
educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas,
formação na área de políticas públicas e gestão da educação, educação especial, língua
brasileira de sinais, educação ambiental, além de metodologia, didáticae tecnologias da
informação e comunicação.
5.1

METODOLOGIA DE ENSINO

O Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura em Matemática da FFCL contará
com aulas expositivas presenciais. No entanto, o curso busca a participação mais efetiva
do aluno no processo aprendizagem, incentivando o mesmo a lidar com a resolução de
problemas que serão apresentados de maneira conjuntas ou individuais pelas disciplinas
de cada semestre. Esta metodologia vem sendo discutida pelo NDE do
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curso está inserida nas disciplinas Práticas Interdisciplinares de Ensino, cujos Projetos
Integradores poderão incluir a ferramenta de discussão e troca de informação no
Ambiente Virtual de Aprendizagem da FFCL, no qual os alunos e docentes do curso
trocarão informação e experiências em horários fora de aula. O uso de Tecnologia de
Informação nos cursos presenciais da FFCL vem sendo utilizados há algum tempo. O uso
da AVA – ambiente virtual de aprendizagem permite que o professor e aluno mantenham
contato mesmo após o término da aula. Neste ambiente, é possível que cada disciplina
possa disponibilizar textos, vídeos, até mesmo links que possibilitem aos alunos maior
contato com as informações de cada disciplina.
Outra ação prevista será o uso constante de visitas técnicas, inclusive aos sábados,
permitindo ao aluno, desde o início do curso, o contato com as diferentes áreas da
Matemática.
Assim, como atividades pedagógicas previstas para o curso de Matemática
seguem os seguintes itens:
a) Estímulo à capacidade de trabalho em equipes;
b) Estímulo ao de desenvolvimento de projetos;
c) Estímulo à resolução de problemas;
d) Incentivo ao empreendedorismo;
e) Interação entre teoria e prática educativa;
f) Incentivar o aluno a ser ativo na aquisição e construção do conhecimento.
5.2 CONTEÚDOS
Os conteúdos curriculares definidos para o Curso de Matemática da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava estão em consonância com o que preconiza a
Parecer CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, e com
a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, e busca possibilitar, com qualidade, o
desenvolvimento do perfil profissional do egresso considerando, em uma análise
sistêmica e global, os aspectos: coerência com as DCNs e objetivos do curso,
considerando também as necessidades regionais, acessibilidade plena, adequação das
cargas horárias (em horas), bibliografia atualizada, e abordagem de conteúdos pertinentes
às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, de educação das
relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena
e pessoas com deficiência.
O Curso considera as necessidades regionais, objetivando atender e supri-las,
gerando bem-estar à comunidade local e regional com a formação de qualidade de seu
futuro egresso.
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5.3

PLANO DE ENSINO

O plano de ensino do Curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ituverava é um instrumento de ação educativa, que promove a organização do
conteúdo programático, o planejamento do processo metodológico e avaliativo, e a
sistematização do processo educacional das ações dos docentes e discentes em vista à
consecução dos objetivos de aprendizagem estabelecidos.
O processo de elaboração considera a participação ativa dos docentes e deve ser
consciente, refletido e planejado, trazendo consigo a característica da flexibilidade e da
adaptabilidade a situações novas e imprevistas.
O plano de ensino é elaborado e disponibilizado aos alunos no primeiro dia letivo
de cada disciplina, pois se trata de um documento em que se pactua o planejamento do
semestre, a comunicação entre professor e aluno, passando a ser um instrumento de
trabalho e um documento de compromisso com o processo de ensino- aprendizagem.
5.4

BIBLIOGRAFIA

O acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por disciplina, está
disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais autorizadas,
de cada uma das disciplinas, de todos os Cursos que efetivamente utilizamo acervo, além
de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES.
O acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco títulos por
unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.
5.5

INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade é uma estratégia de abordagem em que duas ou mais
disciplinas podem interagir, estabelecendo relações entre os conteúdos, objetivando
proporcionar um conhecimento mais abrangente e contextualizado ao aluno.
Nessa concepção, permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém
buscando soluções dos seus próprios problemas através da articulação com as outras
disciplinas.
No curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ituverava, a articulação se inicia com as disciplinas de fundamentos que embasam as
disciplinas profissionalizantes, as quais dão suporte, a partir das competências previstas
e desenvolvidas, para a atuação do futuro egresso nas diferentes áreas da profissão.
5.6

ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA

Esta articulação da teoria com a prática é contemplada na abordagem dos diversos
conteúdos, observando o equilíbrio teórico-prático, permitindo o
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desenvolvimento de temas, inerentes às atividades profissionais, de forma integrada,
propiciando ao aluno o aprimoramento científico e a busca do avanço tecnológico.
Neste contexto, a estrutura curricular desenvolvida, que possui coerência com o
perfil traçado para o profissional egresso, foi organizada de forma a propiciar uma
articulação dinâmica entre ensino e labor profissional, prática e teoria, ambiente
acadêmico e convívio comunitário, o básico e o profissionalizante, de modo que assegure
ao longo do curso a formação científica, ética e humanista do educador almejado e que
agregue diversas competências necessárias ao desenvolvimento autônomo no pensar e
decidir.
A carga horária de disciplinas práticas é de 536 horas, de forma a possibilitar a
integração com as disciplinas teóricas, além de estar inseridos, em cada semestre, os
Projetos Integradores.
5.7

INTEGRAÇÃO COM A REDE PÚBLICA DE ENSINO

A contextualização e a articulação entre teoria e prática devem configurar
princípios basilares dos currículos dos cursos de licenciatura. Nesse sentido, a Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava entende ser necessário promover ações de
parcerias com unidades escolares públicas municipais e estaduais, a fim de realizar
atividades de ensino, pesquisa e extensão nestes espaços, envolvendo a comunidade em
que a escola está inserida.
Essas ações, acompanhadas de práticas de observação, planejamento e reflexão a
partir de situações-problema encontradas nesses ambientes, permitem que o discente
relacione a relação entre o seu ambiente de estudo e o futuro ambiente de trabalho. Essas
ações abrangem escolas da educação básica das redes públicas dos municípios (oubairros
ou distritos) de Ituverava e cidades da região. O aluno deste Curso é inserido neste cenário
entre o 5º ao 8º semestres do curso e, em cada semestre, são desenvolvidas na escola de
educação básica da rede pública as seguintes atividades: Observação, Participação e
Regência.
5.8

ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA LICENCIATURA

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava prevê atividades práticas
de ensino, chamadas de Práticas Interdisciplinares de Ensino, concebidas como
componentes curriculares obrigatórios, que devem ser vivenciados ao longo dos cursos
de formação de professores, visando à consolidação dos desempenhos acadêmicos e
profissionais desejados no perfil do egresso definido pela instituição, unindo teoria e
prática vivenciadas durante o curso.
Em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de
trabalho acadêmico, tais atividades contribuem para a formação da identidade do
professor como educador. Esta correlação teoria e prática é um movimento contínuo
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entre saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e resolução de
situações próprias do ambiente da educação escolar.
Dessa forma, as Práticas Interdisciplinares de Ensino devem proporcionar,
enquanto componente curricular obrigatório dos cursos de formação de professores, a
articulação entre o ensino, a pesquisa e a prática profissional, através da discussão de
temas específicos e/ou contemporâneos que contribuam para a formação integral do
acadêmico da área da educação, favorecendo, atrelado com o estágio supervisionado, o
desenvolvimento dos saberes que definem a identidade profissional docente.
Definem-se como objetivos específicos:
- Dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, por meio da
interdisciplinaridade;
- Proporcionar o desenvolvimento do estudante para a apreensão de constantes
mudanças nos perfis profissionais;
- Desenvolver as habilidades lógico-argumentativas do estudante, por meio de
apresentação e discussão de questões, ideias, processos relacionados às futuras atuações
profissionais;
- Desenvolver as habilidades investigativas do estudante para a construção de
técnicas, métodos, modelos de identificação, caracterização e operação de problemas
aliadas a Projetos Integradores;
- Dinamizar o processo de interação social, intelectual e humana do estudante
junto a indivíduos, grupos, comunidades, por meio do desenvolvimento da capacidade de
comunicação e expressão;
- Participar das discussões e debates de ideias relativas às questões
contemporâneas de importância local, regional, brasileira e internacional, como Meio
Ambiente, Cidadania, Diversidade, Inclusão e Direitos Humanos, entre outras;
- Proporcionar ao estudante o desenvolvimento do sentido ético.
5.9

ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Ituverava busca contemplar, com qualidade, em uma análise sistêmica e
global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade plena,
compatibilidade da carga horária total e articulação da teoria com a prática.
Ao apresentar uma matriz curricular, o Curso tem como preocupação realizar um
currículo voltado para o alcance do perfil definido para o profissional, a partir do
desenvolvimento das competências estabelecidas no Parecer CNE/CES no 1.302, de 6
de novembro de 2001, na Resolução CNE/CES no 3, de 18 de fevereiro de 2003 que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Matemática, e na Resolução
nº 2 de 1 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais paraa formação
em nível superior e para formação continuada, tendo em vista o mercado de trabalho e
sua articulação com as tendências da profissão na sociedade contemporânea.
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5.10

MATERIAL DIDÁTICO

O material didático, desenvolvido pelos professores responsáveis pelas
disciplinas, configura-se no âmbito da proposta da Educação a Distância, como uma
proposta dinamizadora do estudo e ainda, como elemento balizador metodológico do
curso. É através do material didático que são direcionados os conteúdos, as atividades e
parte das avaliações.
Compõe o material didático básico do curso: os fascículos que são elaborados
pelos professores responsáveis pelas disciplinas, que assumem inteira responsabilidade
por sua autoria. São compostos por textos-base, que objetivam não só garantir o
desenvolvimento do conteúdo básico indispensável ao desenvolvimento do curso, mas
também oportunizar o processo de ensino e aprendizagem através da reflexão-açãoreflexão por parte dos alunos, na medida em que são propostas reflexões sobre sua prática
em relação às teorias estudadas. Há nos fascículos sugestões de tarefas e pesquisas, com
a finalidade de aprofundamento teórico na disciplina. E ainda, uma bibliografia básica
indicada para cada unidade estudada, bem como sugestões de leituras e sites para
consultas.
Serão utilizados no curso os vídeos recomendados pelos autores dos fascículos
como material complementar. Além disso, será também, indicada e incentivada a
utilização de vídeos educativos, como os produzidos pela TV Escola, que ampliam as
possibilidades de compreensão e aprofundamento dos conteúdos trabalhados. Foram
produzidos também, vídeos pelos autores dos fascículos, bem como pela equipe de
especialistas da FE.
5.11 MATRIZ CURRICULAR, CARGA HORÁRIA E COMPOSIÇÃO DOS
MÓDULOS
CURSO: Matemática - Licenciatura
1º semestre
Disciplina
Fundamentos da Matemática 1
Tópicos de Trigonometria
Geometria Plana
Geometria Analítica 1
Fundamentos da educação
Práticas Interdisciplinares de Ensino 1
Atividades Complementares
2º semestre
Disciplina
Fundamentos da Matemática 2
Geometria Analítica 2

Carga Horária
67
67
67
67
67
67
30
Carga Horária
67
67
65

Geometria Espacial
Cálculo Diferencial e Integral 1
Filosofia da Educação
Práticas Interdisciplinares de Ensino 2
Atividades Complementares
3º semestre
Disciplina
Cálculo Diferencial e Integral 2
Física 1
Álgebra Linear
Didática
Cidadania e Direitos Humanos
Práticas Interdisciplinares de Ensino 3
Atividades Complementares
4º semestre
Disciplina
Cálculo Diferencial e Integral 3
Física 2
Computação Básica
Introdução à Lógica Combinatória
Diversidade Étnico-cultural e gênero
Práticas Interdisciplinares de Ensino 4
Atividades Complementares
5º semestre
Disciplina
Cálculo Diferencial e Integral 4
Física 3
Estatística e Probabilidade
Legislação da Educação Básica, Política e Gestão
Educacional
Metodologia de Pesquisa Científica
Práticas Interdisciplinares de Ensino 5
Atividades Complementares
6º semestre
Disciplina
Equações Diferenciais Ordinárias
Instrumentação para o Ensino da Matemática
História da Matemática
Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicadas à
Educação
Psicologia da Educação
Fundamentos da Educação Inclusiva

67
67
34
67
30
Carga Horária
67
67
67
67
34
67
30
Carga Horária
67
67
67
67
34
67
30
Carga Horária
67
67
67
67
67
67
30
Carga Horária
67
34
34
67
67
67
66

Práticas Interdisciplinares de Ensino 6
Atividades Complementares
7º semestre
Disciplina
Estruturas Algébricas
Algoritmos e Programação
Seminários de Resolução de Problemas
Metodologias de Ensino da Matemática
Educação Ambiental
Práticas Interdisciplinares de Ensino 7
Atividades Complementares
8º semestre
Disciplina
Matemática Financeira
Análise Real
Cálculo numérico
Introdução à Língua Brasileira de Sinais
Práticas Interdisciplinares de Ensino 8
Atividades Complementares

67
30
Carga Horária
67
67
67
67
34
67
30
Carga Horária
67
67
67
67
67
30

Legenda:
Atividades Complementares
Práticas Interdisciplinares de Ensino

Carga Horária
240
536

Disciplinas Pedagógicas
Disciplinas Específicas
Estágio Supervisionado
Total

5.12

705
1743
400
3624

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Regulamento
Das considerações preliminares
Art. 1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo
Docente Estruturante - NDE do Curso de Matemática da FFCL.
Art. 2º. O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o órgão consultivo responsável pela
concepção do Projeto Pedagógico do curso de Matemática da FFCL e tem, por finalidade,
a implantação do mesmo.
Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos;
b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
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c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de
Curso, sempre que necessário;
e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo
Colegiado;
f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;
h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a
indicação ou substituição de docentes, quando necessário.
Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de:
a) o Coordenador do Curso, como seu presidente;
b) pelo menos quatro docentes pertencentes ao Colegiado do Curso.
Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso
para um mandato de 3 (três) anos, com possibilidade de recondução.
Art. 6º. Compete ao Presidente do Núcleo:
a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) encaminhar as deliberações do Núcleo;
d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um
representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
e) indicar coordenadores para cada área do saber jurídico;
f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.
Art.7. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu
Presidente, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Presidente ou pela maioria de seus membros titulares.
Art. 8. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no
número de presentes.
Art. 9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo com
a competência dos mesmos.
Art. 10. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do
Curso.
do Curso de Matemática.

5.13

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA
.

O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor Geral, dentre os docentes
que integram o curso, para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
O Coordenador de Curso tem o término de seu mandato antecipado, a critério
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do Diretor Geral, por necessidade de reorganização ou nas hipóteses de extinção, fusão
ou desmembramento do Curso ou por perda da condição de docente.
São atribuições do Coordenador de Curso:
I.
preparar, em cada período letivo, plano de atividades, atribuindo encargos de
ensino, estágio e pesquisa aos seus membros, procurando entrosar as diversas
disciplinas do Curso, tendo em vista o cumprimento dos programas e seus
objetivos;
II.
representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
III.
coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de ensino das
disciplinas do currículo do curso, para apreciação e aprovação do Conselho
Pedagógico;
IV.
fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;
V.
dar cumprimento às decisões, perante os corpos discente e docente, os órgãos de
registro e controle e o setor de arquivo de documentação acadêmica da Faculdade;
VI.
instruir processos e dar parecer sobre assuntos de ordem didático-científica,
quando solicitado pelo Conselho Pedagógico, pela Diretoria Geral ou qualquer
outro órgão da Faculdade;
VII.
apresentar semestralmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades e do seu
Curso, bem como as indicações bibliográficas, a relação de material didático e os
bens tecnológicos com orientação de utilização, necessários ao cumprimento das
metas estabelecidas para o período letivo;
VIII.
exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria Geral e as
previstas na legislação ou neste Regimento, nos regulamentos das Unidades de
Apoio Pedagógico e Administrativo da Faculdade e aquelas que recaiam no
âmbito de suas competências;
IX.
apresentar ou entender-se com a Diretoria Acadêmica sobre sugestões ou
deliberações emanadas do Colegiado do Curso, que devam ser encaminhadas ao
Conselho Pedagógico para aprovação;
X.
desempenhar outras atividades de sua competência e praticar atos inerentes às
finalidades da organização didático-administrativa da Faculdade, necessários à
eficiência e eficácia do processo ensino-aprendizagem.

5.15 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA
1º SEMESTRE
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 1
EMENTA: Números reais; Expressões Algébricas; Funções reais de um variável real.
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OBJETIVOS: Fornecer uma visão crítica e abrangente das principais questões
matemáticas presentes em todas as atividades humanas, contribuir para aquisição de
conhecimentos e habilidades matemáticas visando o desenvolvimento intelectual dos
alunos, orientando-os e incentivando-os em suas expressões através da matemática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Números Reais: Potenciação; Radiciação; Conjuntos Numéricos; Desigualdades; Valor
Absoluto; Intervalo Aberto; Intervalo Fechado; Intervalo Semi-Aberto; Intervalo SemiFechado; Intervalos Infinitos.
Expressões Algébricas: Expressões Polinomiais; Expressões Racionais. Fatoração.
O conceito de Função - definições e elementos: Variáveis dependentes e independentes;
Definição de função; Domínio, Imagem e Contradomínio de uma função; Gráfico de
função (Visualizando e Interpretando Gráficos); Fórmulas para funções.
Comportamento de Funções: Funções Crescentes e Decrescentes; Funções Pares e
Ímpares.
Funções Inversas: Funções Injetoras, Sobrejetoras e Bijetoras; Definição de Função
Inversa; Determinação de Inversas; Gráfico da Função Inversa.
Estudo das Principais Funções Elementares: Função do 1º Grau e Função do 2º grau.
Funções Exponenciais: Crescimento Exponencial; A Função ex; A Função ax; Regras
de Exponenciação.
Funções Logarítmicas: Definição; Propriedades; Gráficos; Mudança de Base.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANKLIN, D.D. et al.Pré Cálculo,2.ed.Sâo Paulo: Pearson Education do Brasil, 50
2013.
MACEDO, R.D.de.Tópicos de Matemática Aplicada. Curitiba: Ibpex, 2006.
50
LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. Logaritmos e funções. Coleção 50
Desmistificando a Matemática, v. 4, Curitiba: InterSaberes, 2015.
50
LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. Teoria dos números e teoria dos
conjuntos. Coleção Desmistificando a Matemática, v. 1, Curitiba: InterSaberes,
2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. v.1. 4.ed. Rio de 6
Janeiro: SBM, 1999. 237p.
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. v.2. Rio de Janeiro: 4
SBM, 1999. 299p.
LIMA, Elon Lages et al. A matemática do ensino médio. v.3. Rio de Janeiro: 5
SBM, 1999. 249p.
LIMA, Elon Lages et al . A matemática do ensino médio. . 6.ed.. Rio de Janeiro: 4
SBM, 2006. 249p. (Coleção do professor de matemática).
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IEZZI, G. et al. Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos, funções.
7. ed. São Paulo: Atual, 2004.
IEZZI, G. et al. Fundamentos da matemática elementar 2: logaritmos. 8. ed.
São Paulo: Atual, 1993. 188p.
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Curso de matemática. São Paulo: Moderna,
2003.
FACCHINI, Walter. Matemática: volume único. São Paulo: Saraiva, 1996.

8
6
7
7

TÓPICOS DE TRIGONOMETRIA
EMENTA: Trigonometria no triângulo retângulo; Funções Trigonométricas; Relações
entre funções; Transformações; Equações e Inequações Trigonométricas.
OBJETIVOS: Reconhecer e medir ângulos (imaginários) usados na vida prática;
estender os conceitos das funções trigonométricas para ângulos de 0º a 360º; contribuir
para aquisição de conhecimentos e habilidades visando o desenvolvimento intelectual
dos alunos, orientando-os e incentivando-os em suas expressões através da matemática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O conjunto dos números reais e seus principais subconjuntos;
Intervalos;
Razões Trigonométricas;
Ciclo Trigonométrico;
Funções Circulares;
Relações Fundamentais e Decorrentes;
Identidades Trigonométricas;
Fórmulas de Adição e de Subtração;
Fórmulas de Multiplicação;
Fórmulas de Transformação em Produto;
Equações e Inequações Trigonométricas.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FRANKLIN, D.D. et al. Pré Cálculo, 2. ed. São Paulo: Pearson Education do 50
Brasil, 2013.
LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. Geometria Plana e Trigonometria. 1. 50
ed. Curitiba: Intersaberes, 2014.
GIOVANNI, J.R. Matemática: uma nova abordagem: trigonometria. São Paulo: 14
FTD, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARMO, M. P. do; MORGADO, A. C.; WAGNER, E . Trigonometria e
7
números complexos. 3.ed.. Rio de Janeiro: SBM, 2005. 122p. (Coleção
Professor de matemática).
DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. São Paulo: Ática, 1999.
6
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GIOVANNI, J.R.; BONJORNO, J. R.. Matemática: uma nova abordagem –
versão trigonometria. v.1. São Paulo: FTD, 2000.
IEZZI, G. et al. Fundamentos da matemática elementar 3: trigonometria. 7.
ed. São Paulo: Atual.
LOPES,L. Manual de Trigonometria. Rio de Janeiro: EDC, 1992. 77p.

7
7
6

GEOMETRIA PLANA
EMENTA: Noções primitivas em geometria. Ângulos. Polígonos. Ângulos na
circunferência. Pontos notáveis de um triângulo. Congruência de triângulos. Áreas do
triângulo, quadriláteros, círculos e figuras semelhantes.
OBJETIVOS: Propiciar uma visão abrangente das principais questões geométricas
presentes no nosso mundo, contribuir para aquisição de conhecimentos e habilidades
matemáticas visando o desenvolvimento intelectual dos alunos quanto às formas
geométricas e suas propriedades, orientando-os e incentivando-os em suas expressões
através da geometria.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Noções e proposição primitivas: Ponto, reta e plano
Ângulos: Definição e congruência.
Triângulos: Conceito, classificação e elementos. Congruência
Quadriláteros: Definição e elementos. Trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e
quadrado.
Pontos notáveis de um triângulo: Baricentro, Incentro, Circuncentro e Ortocentro.
Polígonos: Definição, elementos e propriedades. Ângulos interno e externo.
Circunferência e círculo: Definição e elementos. Segmentos tangentes. Reta e
circunferência.
Quadriláteros circunscritíveis.
Semelhança de triângulos: Casos ou critérios de semelhança.
Superfícies planas: Áreas de superfícies planas. Triângulos, quadriláteros, círculos e
razão entre áreas.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COUCEIRO, K. C. U. S. Geometria Euclidiana. Curitiba: Intersaberes, 2016.
50
LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. Geometria Plana e Trigonometria. 1. 50
ed. Curitiba: Intersaberes, 2014.
SCHWERTL,S.L. Construções geométricas e geometria analítica. Rio de
29
Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 151p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, J. L.M. Geometria euclidiana plana. Rio de Janeiro: SBM, 1995.
DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau . Fundamentos de matemática

8
8
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elementar 9: geometria plana. 7.ed. São Paulo: Saraiva , 2000. 451p.
GONÇALVES JÚNIOR, Oscar. Matemática por assunto 6: geometria plana e
espacial. 2.ed. São Paulo: Scipione, 1989. 367p.
REZENDE, E. Q. F.; QUEIROZ, M. L. B.. Geometria euclidiana plana e
construções geométricas . 2.ed.. Campinas: Unicamp, 2012. 262p.
RICH, B.. Geometria plana. Tradução: Ricardo Vieira Lima Magalhães
Gondim. São Paulo: McGRAW-HILL, 1972. 312p. (Coleção Schaum).
MUNIZ NETO, Antonio Carlos. Geometria.Rio de Janeiro: SBM, 2013. 471p.
(Coleção PROFMAT).

7
3
3
2

GEOMETRIA ANALÍTICA I
EMENTA: Vetores. Produto Escalar. Produto Vetorial. Produto Misto.
OBJETIVOS: Propiciar uma visão abrangente sobre vetores no plano e no espaço
(aplicações e operações), contribuir para aquisição de conhecimentos e habilidades
matemáticas no campo analítico visando o desenvolvimento intelectual dos alunos,
orientando-os e incentivando-os em suas expressões através da geometria analítica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Vetores (No Plano e no Espaço): Noção intuitiva; Operações com vetores; Ângulo de
dois vetores; Vetor definido por dois pontos; Ponto médio; Paralelismo; Módulo.
Produto Escalar: Definição Algébrica; Propriedades; Definição Geométrica; Cálculo do
ângulo de dois vetores; Ângulos Diretores e Cossenos diretores; Projeção; Aplicação.
Produto Vetorial: Definição; Características importantes; Interpretação Geométrica do
módulo do produto vetorial; Aplicação.
Produto Misto: Definição; Propriedades importantes; Interpretação Geométrica do
módulo do produto misto; Volume do Tetraedro.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORIN JÚNIOR, A. M. S. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Education 50
do Brasil, 2014.
FERNANDES, L. F. D. Geometria Analítica. Curitiba: Intersaberes, 2016.
50
WINTERLE, P. Vetores e geometria analítica. 2 ed. São Paulo: Pearson
50
Education do Brasil, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SIMMONS, G.F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 30
829p.
BOULOS, P.; CAMARGO, I. de. Geometria analítica: um tratamento vetorial.
6
2. ed. São Paulo: Makron Books, 2003.
MACHADO, A. dos S. Álgebra linear e geometria analítica. 2. ed. São Paulo:
5
Atual, 1982.
OLIVA, W. M. Vetores e geometria. São Paulo: Edgard Blucher, 1973.
5
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RIGHETTO, A. Vetores e geometria analítica. 5. ed. São Paulo, 1982.
2
CAROLI. A. de; CALLIOLI, C.A. FEITOSA, M. O. Matrizes, vetores,
7
geometria analítica: teoria exercícios. São Paulo: Nobel, 1976.
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar 7: geometria analítica. 4.
8
ed. São Paulo: Atual, 1998.
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
EMENTA: Contextualização histórica, social e política da educação escolar. Dilemas,
perspectivas e desafios. Problematização dos fundamentos epistemológicos de uma
ciência da educação.
OBJETIVOS: Iniciar uma reflexão sobre a educação escolar brasileira e sobre suas
perspectivas, desafios e dilemas; apresentar de forma histórica e crítica o papel da
educação na sociedade contemporânea; compreender a educação em seus aspectos
históricos, sociais e culturais. Criar condições para o exame de questões pedagógicas
orientadas pela observação e análise de questões do cotidiano sócio-cultural e escolar.
CONTEÚDO PROGRAMATICO:
As concepções dos estudantes sobre o papel do professor,
Função social da escola.
Educação como parte da cultura.
A Educação e a influência dos aspectos sociais
A escola como organização social.
Educação na diversidade
O papel do professor na escola e os saberes necessários à prática docente
Questões atuais da realidade educacional brasileira
METODOLOGIAS: Aulas expositivas e dialogadas; textos para discussões.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Provas escritas, trabalhos individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática.
20
PILETTI, C. História da Educação: de Confúcio a Paulo Freire. 1. Ed. São 50
Paulo: Contexto, 2012.
TERRA, M. L. E. História da educação. Pearson Education do Brasil, 2014.
50
VEIGA, C. G. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARIA FILHO, L. M. Pensadores Sociais e História da Educação. Autêntica.
50
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
8
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do
3
oprimido. 6.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 245p.
GENTILI, P. Pedagogia da exclusão – Crítica ao neoliberalismo em
18
educação. Petrópolis: Vozes.
MANACORDA, Mário Alighiero. História da educação: da antiguidade aos
7
nossos dias. 7.ed. São Paulo: Cortez, 1999. 382p.
NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na primeira República. São Paulo:
6
E.P.U. 1974. 400p.
74

ROSA, Maria da Glória de. A história da educacão através dos textos. 13. ed.
São Paulo: Cultrix, 2004. 315p.

8

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO I
EMENTA: Discutir, fundamentando teoricamente, o papel da ética profissional na
profissão educador, bem como a formação continuada para a melhoria do processo de
ensino e aprendizagem. O trabalho interdisciplinar na escola. Formação e trabalhodocente
(competências) a partir de reflexões teóricas e inserção no contexto escolar.
OBJETIVOS: Contribuir para a formação inicial do discente do curso de licenciatura,
para que se aproprie do papel do educador, ética profissional, assim como possibilitar
integrar os conteúdos do 1º semestre à prática educativa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Papel do professor
Ética profissional
Formação continuada
Interdisciplinaridade
Formação e trabalho docente
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora?. 5.ed. São Paulo: Cortez, 19
2001, 104p.
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre:
28
Artmed, 2002.
PAVIANI, J. Interdisciplinaridade: conceito e distinções. 2. Ed. Caxias do Sul, 50
RS: Educs, 2008.
50
RIBEIRO, A. J.; CURY, H. N. Álgebra para a formação do professor:
explorando os conceitos de equação e função. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2015.
VEIGA, I. P. A.; KAPUZINLAK, C. Docência: uma construção ético50
profissional. Campinas, SP: Papirus, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, C. O aluno, o professor, a escola: Uma conversa sobre educação.
Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2016.
FONSECA, M. C. F. R. et al. O ensino de geometria na escola fundamental: três
questões para a formação do professor dos ciclos iniciais. Autêntica.
FREIRE, P.. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio
de Janeiro: Paz e terra, 2002.
FREIRE, P.. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 9.ed. São Paulo:
Olho d água, 1998. 127p.
MORIN, E.. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez,
2002
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50
50
11
20
20

2º SEMESTRE
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 2
EMENTA: Sequências: Progressões Aritméticas e Geométricas; Conjunto dos
Números Complexos; Polinômios e Equações Polinomiais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Sequências: Progressões Aritméticas e Geométricas;
Conjunto dos Números Complexos: Definição, Forma algébrica, Álgebra dos números
complexos, Representação geométrica, forma trigonométrica ou polar, Operações na
forma trigonométrica.
Polinômios e Equações Polinomiais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BIANCHINI, E.; PACCOLA, H. Curso de matemática. São Paulo: Moderna,
7
2003.
FRANKLIN,D.D. et al.Pré Cálculo, 2.ed. São Paulo: Pearson Education do
50
Brasil, 2013.
GÓES, A. R. T. Números complexos e equações algébricas. Curitiba:
50
InterSaberes, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BIANCHINI, Edwaldo. Matemática: v.l versão beta, inclui trigonometria.
3
2.ed. São Paulo: Moderna, 1995. 434p.
CARAÇA, B.de J.. Conceitos fundamentais da matemática. 5.ed. Lisboa:
7
Gradiva, 2003. 295p.
IEZZI, G. et al. Fundamentos da matemática elementar 6: complexos,
6
polinômios, equações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1993.
LIMA, E. L. et al. A matemática do ensino médio. v.3. Rio de Janeiro: SBM,
13
2004. 249p.
KIYUKAWA, Rokusaburo. Os elos da matemática. v.3. São Paulo: Saraiva,
15
1991. 335p.
GEOMETRIA ANALÍTICA 2
EMENTA: No Plano: O Ponto, A Reta e a Circunferência. No Espaço: A Reta. O
Plano. Distâncias. Cônicas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
No Plano: Plano Cartesiano, Distância entre dois pontos, Ponto médio de um segmento.
Equação reduzida da reta, coeficientes. Equação geral da reta. Intersecção de retas.
Paralelismo. Perpendicularismo. Equação Reduzida da Circunferência e Equação Geral.
Posição relativa entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência. Tangência.
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No Espaço: A Reta: Equações Vetorial, Paramétrica, Simétrica e Reduzida. Reta
difinida por dois pontos. Retas paralelas aos eixos coordenados. Retas paralelas aos
planos coordenados. Ângulo de duas retas. Retas ortogonais. Intersecção de duas retas.
O Plano: Equações Geral, Vetorial e Paramétrica. Ângulos de dois planos. Planos
perpendiculares. Paralelismo e Perpendicularismo entre reta e plano. Reta contida em
plano. Intersecção de dois planos. Intersecção de reta com plano.
Distâncias: entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre ponto e plano e entre
duas retas.
Cônicas: Parábola, Elipse e Hipérbole.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FERNANDES, L. F. D. Geometria analítica. Curitiba: InterSaberes, 2016.
50
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. Makron Brooks, 2012.
31
WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria analítica. São Paulo: Pearson
50
Education do Brasil, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BOULOS, P.; CAMARGO, I. de. Geometria analítica: um tratamento
6
vetorial. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2003.
IEZZI, G. Fundamentos de matemática elementar 7: geometria analítica.
8
4. ed. São Paulo: Atual, 1998.
CAROLI. A. de; CALLIOLI, C. A;FEITOSA, M. O. Matrizes, vetores,
7
geometria analítica: teoria e exercícios. São Paulo: Nobel, 1976.
MACHADO, A. dos S. Álgebra linear e geometria analítica. 2. ed. São
5
Paulo: Atual, 1982.
SWOKOWSKU, E. W. Cálculo com geometria analítica. Makron Books.
9
1994.
GEOMETRIA ESPACIAL
EMENTA: Conceitos primitivos e postulados. Paralelismo e Perpendicularidade.
Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones e Esfera. Construções Fundamentais. Métodos do
Desenho Geométrico. Utilização de recursos de informática em desenho geométrico.
OBJETIVOS: Estudar as propriedades das figuras geométricas espaciais com rigor
matemático, apresentando as principais definições, teoremas e suas demonstrações para
aperfeiçoar a visão tridimensional de objetos geométricos a fim de consolidar o raciocínio
lógico-dedutivo no qual se apóia a Geometria.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. INTRODUÇÃO: Conceitos primitivos e postulados, Axiomas e propriedades,
Determinação de plano e posição de retas.
2. PARALELISMO E PERPENDICULARISMO: Entre retas, retas e planos, planos
e planos. Ângulos de duas retas. Retas Ortogonais. Projeção Ortogonal
3. PRISMAS, PIRÂMIDES, CILINDROS, CONES E ESFERAS: Elementos. Áreas.
Volumes
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4. CONSTRUÇÕES FUNDAMENTAIS: Traçado de perpendiculares, Paralelas,
Divisão de segmentos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro:
7
SBM, 1999.
DOLCE, O.; POMPEO, J.N.. Fundamentos de matemática elementar 10:
10
geometria espacial, posição e métrica. 5.ed. São Paulo: Atual, 1999. 440p.
SANT ANNA,A.S. O que é um axioma. Barueri: Manole, 2003.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEZERRA, Manoel Jairo . Novo Bezerra matemática: volume único. . . São
3
Paulo: Scipione, 1994. 583p.
DOLCE, O.; POMPEO, J. N. Fundamentos de matemática elementar 9:
8
geometria espacial. 7. ed. São Paulo: Atual, 1999.
GARCIA, ANTONIO CARLOS DE A.; CASTILHO, JOAO CARLOS A.
2
Matemática sem mistérios. São Paulo: Ciência moderna, 2006.
GONÇALVES JÚNIOR, O.. Matemática por assunto 6: geometria plana e
7
espacial. 2.ed. São Paulo: Scipione, 1989. 367 p.
YOUSSEF, A. N. Matemática: conceitos e fundamentos São Paulo: Scipione,
2
1993.
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1
EMENTA: Revisão de Função e Limites de uma função.
OBJETIVOS: Capacitar o aluno a identificar e enfrentar problemas que possam ser
resolvidos com técnicas relacionadas ao uso dessa disciplina visando o desenvolvimento
do raciocínio lógico, a dedução, o senso crítico e a criatividade do aluno.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. FUNÇÕES: Definição; Função contínua e descontínua – gráficos; Função do 1° grau
e 2° grau; Função e equação modular; Funções trigonométricas; Função exponencial e
logarítmica; Função composta; Função dada implicitamente por uma equação; Função
inversa; Operações com funções;
2. LIMITES: Limite e continuidade; Limites laterais; Limite de função composta;
Teorema do confronto; Limites no infinito; Limites infinitos; Limites especiais
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções limite
50+9
derivação integração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.
HOFFMANN, L.D.; BRADLEY, G.L. Cálculo: um curso moderno e suas
30
aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
THOMAS, George B. Cálculo 1. 12.ed. São Paulo: Pearson Education do
50
Brasil, 2012.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ÁVILA, G. Introdução às funções e à derivada. São Paulo: Atual, 1994.
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v.1. São Paulo: Makron Books,
1999.
GUDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v.
2.
KAPLAN, W.; LEWIS, D. J. . Cálculo avançado. São Paulo: EDUSP/Edgard
Blücher , 1972. 339 p.
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica: v.1. 2. ed. São
Paulo: Makron Books do Brasil, 1994.

4
30
20
2
5

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
EMENTA: Fundamentos filosóficos da educação; as correntes filosóficas que
influenciaram na educação; a relação entre educação, filosofia e ideologia mediante
reflexão em bases filosóficas; o papel da filosofia da educação frente às crises de valores
na educação.
OBJETIVOS: Entender as relações entre Filosofia e Educação para a configuração dos
contornos do processo educativo. Refletir sobre as dimensões éticas da educação.
Incentivar o aluno/educador a partir da reflexão-ação a uma práxis pedagógica
libertadora, crítica e criativa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O pensamento grego acerca da educação: Pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles;
A reflexão cristã medieval sobre educação: Santo Agostinho;
O iluminismo, a educação e o pensamento de Rousseau;
Contribuições do marxismo e da psicanálise;
Modelos de educação tradicional, renovadora e progressista;
A pós-modernidade e a educação;
A sala de aula como campo de relações intersubjetivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GHIRALDELLI JR., P. Filosofia da Educação. Ática
50
KOHAN, W. O. Filosofia: o paradoxo de aprender e ensinar. Autêntica.
50
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica.
20
13.ed. Campinas:Editora autores associados, 2000. 247p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo,
3
Moderna, 2001.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo. Ática, 2001.
20
DELORS, J. et al. Educação: um tesouro a descobrir. 8. ed. São Paulo:
7
Cortez, 2003.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990.
2
SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a
2
cidadania. São Paulo: FTD, 1994.
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INCONTRI, Dora. Pestalozzi: educação e ética.

3

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO II
EMENTA: Refletir criticamente sobre as concepções a respeito da matemática, bem
como o modo através do qual essas concepções filosóficas que influenciam a prática
pedagógica. Integrar à prática os conteúdos do 2º semestre do curso.
OBJETIVOS: Fornecer uma visão crítica e abrangente dos principais fundamentos
teóricos no ensino da matemática - presentes em todas as atividades humanas, contribuir
para aquisição de conhecimentos e habilidades matemáticas interdisciplinares, visando o
desenvolvimento intelectual dos alunos, orientando-os e incentivando-os em suas
expressões através da matemática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Fundamentos teóricos do ensino da matemática;
• Os seis princípios da Educação Matemática: Ensino, Aprendizagem, Avaliação,
Currículo, Equidade e Tecnologia.
• O princípio do Ensino;
• O princípio da Aprendizagem;
• O que é o processo de ensino-aprendizagem?
• O princípio da avaliação;
• O princípio da Equidade: Respeitando as diferenças;
• Filme: “O oitavo dia” e uma reflexão sobre as possibilidades de transformação na vida
e na educação.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo, apresentação de atividades práticas interdisciplinares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIENES, Zoltan P. As seis etapas do processo de aprendizagem em
5
matemática. São Paulo: E.P.U., 1972. 72p.
GUIMARÃES, K.P. Desafios e perspectivas para o ensino da matemática.
50
Curitiba:Ibpex,2010
SADOVSKY, P. O ensino de matemática hoje: o enfoques, sentidos e
50
desafios. São Paulo: Ática, 2007.
SANTOS JR., R. N. Aprendendo a ensinar: uma introdução aos 50
fundamentos filosóficos da educação. Curitiba: Intersaberes, 2013.
SILVA, J. F.da. Avaliação na perspectiva formativa-reguladora: pressupostos 20
teóricos e práticos. 2 ed. Porto Alegre: Mediação, 2006. 94p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOHN, M. da G.. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da 18
cidadania dos brasileiros. . 4 ed.. São Paulo: Loyola, 2008. 213p.
KOCH, I. G. V.; ELIAS, V. M.a. Ler e compreender: os sentidos do texto.
2
3.ed.. São Paulo: Contexto, 2010.
LEITE, S. A. da S. (Org.). Afetividade e práticas pedagógicas. 2.ed. São Paulo:
2
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Casa do psicólogo, 2008.
MORAIS, R. Sala de aula: que espaço é esse? Campinas, SP: Papirus, 2003.
PETEROSSI, H. G.; FAZENDA, I.C. A. Anotações sobre metodologia e
prática de ensino na escola de 1.º grau. 4.ed. São Paulo: Loyola, 1996.

50
2

3º SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2
EMENTA: Limites especiais. Derivada de funções de uma variável. Aplicação da
Derivada.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de entender os
principais conceitos e aplicações relacionadas com as derivadas limites bem como a sua
importância no estudo de funções reais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Limites especiais; Derivada de uma função; Derivadas fundamentais; Derivada e
continuidade; Regras de derivação; Derivação de função composta; Regra deL’Hospital;
Derivação de f (x)g(x); Derivação de função dada implicitamente; Diferencial; Taxa de
variação: velocidade e aceleração; Reta tangente e normal; Derivação de função inversa;
Crescimento e decrescimento; Concavidade e ponto de inflexão; Gráficos de funções;
Máximos e mínimos e Aplicações da derivada.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 1. São Paulo: Makron
33
Books, 1999.
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções limite
50+9
derivação integração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.
GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC,
20
2003. v. 2.
HOFFMANN, L.D.; BRADLEY, G.L. Cálculo: um curso moderno e suas
30
aplicações. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ÁVILA, G. Introdução às funções e à derivada. São Paulo: Atual, 1994.
4
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica: v.1. 2. ed. São Paulo:
5
Makron Books do Brasil, 1994.
AYRES JR, F.. Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas
2
resolvidos, problemas propostos. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1981
RIGHETTO, A.; FERRAUDO, A. S.. Cálculo diferencial e integral. 2.ed. São
2
Paulo: IEBC, 1987. v.1 , v.2.
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SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books,
1987.
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FÍSICA 1
EMENTA: Movimento em uma dimensão. Movimento em duas e três dimensões.
Força e Leis de Newton. Dinâmica da Partícula. Trabalho e Energia. Conservação de
Energia. Momento Linear. Sistemas de Partículas. Colisões.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de desenvolver a
observação e o raciocínio na resolução de problemas físicos, criando uma visão mais
crítica acerca da natureza, enfatizar os conceitos de referencial e tipos de movimento, e
fornecer ao aluno ferramentas e conceitos para que o mesmo possa identificar e aplicar a
física no cotidiano.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Velocidade média e instantânea; Aceleração média e instantânea; Movimento uniforme;
Movimento uniformemente variado; Queda livre; Movimento de projéteis; Movimento
circular uniforme; Força e Leis de Newton: Inércia e a primeira lei de Newton. Força,
massa e a segunda lei de Newton. Ação e Reação; Dinâmica da partícula: Peso e massa.
Aplicações das leis de Newton: blocos, cabos e polias. Plano inclinado. Forças de atrito;
Trabalho e Energia: Trabalho e potência de uma força. Energia cinética. O Teorema
Trabalho – Energia. Energia Potencial, Gravitacional e Elástica. Energia Mecânica;
Conservação de energia: Sistemas conservativos; Momento linear: Impulso e momento
linear. Conservação do momento linear; Sistemas de partículas: Sistemas de duas
partículas. Sistemas de mais partículas; Colisão: Definição. Tipos de colisão.Conservação
do movimento linear em colisões.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
YOUNG,H.D. Sears Zemansky. Física I :Mecânica. 12. ed. São Paulo: Addison 50
Wesley. 2003.
NUSSENZVEIG, M. Moisés. Curso de física básica. 3.ed. São Paulo: Edgard 23
Blucher, 1999. 3v.
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J. Física. v.1. Tradução:Alfredo 20
Alves de Farias. São Paulo: Makron Books. 1997. 605p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. v.1. Rio 7
de Janeiro: LTC, 1996.
CHESMAN, Carlos; ANDRÉ, Carlos; MACÊDO, Augusto. Física moderna:
2
experimental e aplicada. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 291p.
TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e 2
ondas, termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 759p.
SEARS, F.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D. Física 1: Mecânica da
3
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Partícula e dos Corpos Rígidos. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
SERWAY, Raymond A. Física 1: para cientista e engenheiros com física
moderna. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1992. 393p.

3

ÁLGEBRA LINEAR
EMENTA: Matrizes, Determinantes e Sistemas de Equações Lineares. Espaços
Vetoriais. Espaços Vetoriais Euclidianos e Transformações Lineares.
OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno a oportunidade da compreensão do referido
conteúdo pelas inúmeras aplicações que apresenta os mais diversos ramos da ciência e
tecnologia: Matemática, Física, Engenharia, Computação, etc.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Matrizes, Determinantes, Sistemas de Equações Lineares, Espaço Vetorial Real,
Propriedades dos espaços vetoriais, Subespaços Vetoriais, Combinação Linear de
Vetores, Subespaço Vetorial Gerado,
Dependência e Independência Linear, Base e Dimensão, Transformações Lineares:
Transformação,
Transformação Linear, Núcleo de umas Transformações Lineares, Matrizes de uma
Transformação Linear numa mudança de Base. Transformações Lineares de um Espaço
Vetorial em si mesmo:
Transformação Invertível. Transformações Simétricas. Auto-Valores e Auto-Vetores de
uma Transformação Linear e de uma Transformação Simétrica.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIPSCHUTZ, S. Álgebra linear. São Paulo: McGraw-Hill, 1973.
30
STEINBRUCH, A; WINTERLE, P. Álgebra linear. 2. ed. São Paulo: Makron 30
Books, 1987.
BOLDRINI, J. L. Álgebra linear. 3. ed. São Paulo: Harper, 1980.
7
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KAPLAN, W.; LEWIS, D.J. Cálculo e álgebra linear. Rio de Janeiro: LTC, 4
1972.
CAROLI, A. de, et al. Matrizes, vetores, geometria analítica: teoria e
7
exercícios. São Paulo: Nobel, 1984.
LAWSON, T. Álgebra linear. São Paulo. Edgard Blucher. 1997.
6
LIMA, E. L. Álgebra linear. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 1998.

7

MACHADO, A. dos S.. Álgebra linear e Geometria analítica. 2.ed. São Paulo:
Atual, 1982. 210p.

5

DIDÁTICA
83

EMENTA: Relações entre os principais enfoques da Didática e a prática pedagógica
comprometida com a transformação social. Processo de ensino. Planejamento e
Avaliação. A didática no processo ensino–aprendizagem.
OBJETIVOS: Investigar e discutir questões relativas aos principais enfoques da
Didática; refletir sobre a importância da Didática e o fundamento da prática docente;
conceituar Didática; conhecer os pressupostos teóricos da Didática; reconhecer as
exigências contemporâneas e as novas atitudes docentes; conscientizar que a prática
pedagógica está comprometida com a transformação social; explicar diferentes
concepções de ensinar e aprender como a de Paulo Freire, Rubem Alves, entre outros, e
conhecer diferentes formas de avaliação escolar.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
• Pressupostos teórico-metodológicos da Didática.
• Tendências e Abordagens Educacionais.
• O planejamento e suas implicações na prática de ensino. Esse eixo temático
fundamenta a prática docente, abordando aspectos conceituais.
• Plano de Disciplina, de Ensino e de Aula.
• Metodologias de ensino e novas tecnologias.
• A avaliação educacional.
• Exigências contemporâneas e novas atitudes docentes.
• Educação na visão de Paulo Freire;
• Educação na visão de Rubem Alves.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROSA, E. Didática da matemática. 12.ed. São Paulo: Ática, 2010. (Série 50
Educação)
WACHILISKI, M. Didática e avaliação: algumas perspectivas da educação 50
matemática. Curitiba: IBPEX, 2007.
LUCKESI. C. C.. Avaliação da aprendizagem escolar. 11. ed. São Paulo: 21
Cortez, 2001.
LIBÂNEO, J. C.. Didática. São Paulo: Cortez, 2008. 263p. (Coleção magistério 30
2ºgrau - Série formação do professor).
PERRENOUD, P.. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 28
Artmed, 2008. 192p.
FREIRE, P.. Pedagogia do Oprimido. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
11
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, R.. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 1986.
3
ALVES, R.. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez. 1984.
3
CANDAU, V. M. F. Magistério: construção cotidiana. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 3
2003.
FAZENDA, I. C. A. ( org.). Didática e interdisciplinaridade. 8. ed. Campinas:
3
84

HOFFMANN, J.. M. L. Pontos e contrapontos: do pensar ao agir em avaliação.
7. ed. Porto Alegre: Mediação, 2003.
LOPES, A. O.. Repensando a Didática. 2. ed. Campinas. Papirus, 1989.
MARTINS. P. L. O. A Didática e as Contradições da Prática. São Paulo:
Papirus, 1998.
PAIS, L.C. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. 2. ed.
Belo Horizonte: Autêntica, 2001. Papirus, 2003.
PERRENOUD. P.. Pedagogia Diferenciada:– Das intenções à ação. Porto
Alegre: Artmed, 2000.
MUNHOZ, M. de O. Propostas metodológicas para o ensino de matemática.
Curitiba: IBEPEX, 2011. (Série Metodologias).

3
4
2
6
7
50

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
EMENTA: Fundamentos históricos dos Direitos Humanos, conceito de Direitos
Humanos, Cidadania e Democracia: Direitos civis e políticos, Direitos econômicos e
sociais, Direitos Difusos; Conhecendo a legislação: A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, A legislação e os Direitos Humanos no Brasil, Movimentos sociais eDireitos
Humanos no Brasil, Direitos Humanos e Educação Inclusiva, Direitos Humanos e
Educação para a Diversidade e Diretos Humanos e Prática docente.
OBJETIVOS: Compreender a relação entre educação, direitos humanos e cidadania.
Refletir sobre pressupostos políticos, desenvolvimento histórico, tensões e perspectivas
na criação da cultura de direito nas sociedades contemporâneas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional;
Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos;
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania;
Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos;
Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas;
Políticas curriculares: sociedade, violência e construção de uma cultura da paz
Preconceito, discriminação e prática educativa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DEMO, P. Política social, educação e cidadania. Campinas, SP: Papirus,
50
1994.
MONDAINI, M. Direitos humanos. São Paulo: Contexto, 2006.
50
PINSKY, J.; PINSKY, C. B. História da cidadania. São Paulo: Contexto,
50
2010.
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Brasília, 1990. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
BRASIL. Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e
Eixos Operativos para o SINASE. Secretaria de direitos humanos. Brasília,
2013.
Disponível
em
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e85

adolescentes/pdf/plano-nacional-de-atendimento-socioeducativo-diretrizes-eeixos-operativos-para-o-sinase.
ONU. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3oUniversal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitoshumanos.html
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AFONSO, M. L. M. Jogos para pensar: Educação em direitos humanos e
formação para a cidadania. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença: interação,
trabalho e cidadania. Campinas, SP: Papirus, 1998.
CURY, C. R. J.; TOSTA, S. F. P. Educação, cidade e cidadania: leituras de
experiências socioeducativas. Belo Horizonte: PUC Minas/Autêntica, 2007.
DINALLI, A. et al. Constituição e construção da cidadania. Leme:
J.H.Mizuno, 2005 251p.
GALLO, S. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. Campinas, SP: Papirus,
2015.
PATTO, M. H. S. A cidadania negada: políticas públicas e formas de viver.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.

50
50
50
2
50
50

PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO III
EMENTA: Contextualização da Prática de ensino; organização do trabalho docente,
planos de ensino, plano de aula, elaboração de relatórios e análise das práticas
vivenciadas. A importância da didática no trabalho docente e a relação com cidadania e
direitos humanos. Integrar à prática os conteúdos do 3º semestre do curso.
OBJETIVOS: Capacitar o aluno licenciando a planejar e elaborar estratégias para suas
aulas, integrando conteúdos matemáticos a relação com direitos e cidadania. Buscar novas
didáticas integradoras.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Prática de ensino
Etapas de um planejamento de ensino
Objetivos de ensino: definição e características.
Seleção e organização dos conteúdos da disciplina
Seleção e organização dos procedimentos e recursos didáticos
Planos de ensino
Plano de aula
Relatórios
Fundamentos didáticos da Educação Matemática;
Transposição didática;
Contrato didático;
Situações didáticas, situações adidáticas e situações não-didáticas;
Matemática e sua relação com cidadania e direitos humanos
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Matemática e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas.
Filme: “Dança Comigo” e uma reflexão sobre as possibilidades de transformação na
vida e na educação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
50
AFONSO, M. L. M.; ABADE, F. L. Jogos para pensar: educação emdireitos
humanos e formação para a cidadania. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2013.
LIBÂNEO, J. C.. Didática. São Paulo: Cortez, 2008. 263p. (Coleção
magistério 2ºgrau - Série formação do professor).

33

FREIRE, P.. Educação como prática da liberdade. 31.ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2008. 158p.

21

GROCHOSKA, M. A. Organização escolar: perspectivas e enfoques. 2. ed.
Curitiba: InterSaberes, 2013.

50

SCHON, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o
ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 256p.

50

SUHR, I. R. F. Teorias do conhecimento pedagógico. Curitiba:
InterSaberes, 2012.

50

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KUPFER, M. C.. Freud e a educação: o mestre do impossível. 3.ed. São
Paulo: Scipione, 2001. 103p.
CANDAU,V. M.. Rumo a uma nova didática. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
205p.
FAZENDA, I.(Org.). Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São
Paulo: Papirus, 2000.
FONTOURA, A. do A.. Metodologia do ensino primário. 11.ed. Rio de
Janeiro: Limitada, 1964. 450p.
RIBAS, M.H. Construindo competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2002.
SÁ, A. L. de. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2004.

3
3
50
3
50
20

4º semestre
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3
EMENTA: Integração e Aplicações.

87

OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade de percepção, análise e síntese; desenvolver a
integral como uma composição dinâmica, e desenvolver o sentido da aplicabilidade do
cálculo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Primitivas,
Integral de Riemann,
Cálculo de área,
Integral com mudança de variáveis,
Integração por partes,
Integrais de funções racionais,
Aplicações de integrais.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
THOMAS,George B. Cálculo 1.12.ed.São Paulo:Pearson Education do 50
Brasil,2012
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 1. São Paulo: Makron Books, 33
1999.
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A: funções limite 9+50
derivação integração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 65
1987. v.1 – 40, v.2 - 25
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica: v.1. 2. ed. São Paulo: 5
Makron Books do Brasil, 1994.
CARNEIRO, C. E.I.; PRADO, C. P.C.; SALINAS, S. R.A.. Introdução 4
elementar às técnicas do cálculo diferencial e integral.. São Paulo: Livraria da
Física, 2007. 56p
AYRES JR, F.. Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas 2
resolvidos, problemas propostos. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1981.
BOULOS, P. Cálculo diferencial e integral. v. 1. São Paulo: Makron Books, 33
1999.
FÍSICA 2
EMENTA: Introdução à óptica geométrica. Reflexão da luz. Refração da luz. Dispersão.
Lentes esféricas. Instrumentos ópticos. Óptica da visão. Óptica física. Temperatura e
transferência de calor. A primeira lei da termodinâmica. A segunda lei datermodinâmica.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de desenvolver a
observação e o raciocínio na resolução de problemas físicos, criando uma visão mais
crítica acerca da natureza. Enfatizar os conceitos de óptica geométrica, reflexão e
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refração da luz, dispersão, lentes esféricas, instrumentos ópticos, bem como temperatura
e transferência de calor, a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Fornecer ao aluno
ferramentas e conceitos para que ele possa identificar e aplicar a física no cotidiano.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Introdução à óptica geométrica: Raio de luz, fontes de luz, fenômenos luminosos,
princípios da óptica geométrica, luzes e cores.
Reflexão da luz: Leis da reflexão, reflexão da luz em espelhos planos, campo visual de
um espelho plano, propriedades dos espelhos esféricos de Gauss, reflexão da luz em
espelhos esféricos, construção geométrica de imagens, estudo analítico de imagens.
Refração da luz: Velocidade da luz, índice de refração e lei de Snell.
Dispersão: Reflexão interna total, lâminas e prismas.
Lentes esféricas: Elementos geométricos e comportamento óptico de lentes esféricas.
Instrumentos ópticos: Aplicações de lentes esféricas, instrumentos ópticos, o olho
humano como um instrumento óptico.
Óptica física: Difração, interferência, coerência.
Variáveis de estado, massa molar, equilíbrio térmico, termômetros e escalas, transferência
de calor, equações de estado, calor específico e calor latente, trabalho, primeira lei da
termodinâmica, aplicações da primeira lei, motores térmicos, segunda lei da
termodinâmica, ciclo de Carnot.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.;SKOVE, M. J. Física v.2 São Paulo: Makron 48
Books, 1999.
YOUNG,H.D. Física II: termodinâmica e ondas.12.ed. São Paulo: Addison 50
Wesley,2008
YOUNG,H.D. Física IV: ótica e física moderna.São Paulo: Addison Wesley,2009 50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SEARS, F. W. Física: ótica física atômica problemas suplementares. Rio de
Janeiro: LTC, 1967.
YOUNG, H.D. Física II: Termodinâmica e Ondas. v.2 São Paulo: Addison
Wesley,2003.
WALKER, J., HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fundamentos de Física. v.2
Gravitação, Ondas e Termodinâmica. 6 ed.Rio de Janeiro.LTC. 2002.
FERRARO,Nicolau Gilberto; SOARES,Paulo A.de Toledo. Aulas de física
2:termologia óptica ondas. 6.ed. São Paulo: Atual, 1992. 378p. il.v.2.
SCHAUM,D.; MERWE,C. W. V. D.. Física geral. Tradução: Alvaro Ferreira
Gomes. São Paulo: McGraw-Hill, 1973. 430p.

2
5
6
2
2

COMPUTAÇÃO BÁSICA
EMENTA: Desenvolver, no educando, habilidades relacionadas a manipulação de
arquivos, editoração de textos envolvendo símbolos específicos da matemática, de
89

planilhas eletrônicas e recursos computacionais de apresentação de trabalhos acadêmicos.
Domínio de aplicativos para computação algébrica e gráficos de funções.
OBJETIVOS: Introduzir as noções elementares do uso e dos recursos do computador,
noções básicas de editoração de texto, de planilhas eletrônicas, integrando-os com
conteúdos da Matemática, e recursos computacionais de apresentação de trabalhos
acadêmicos. Utilizar softwares para apresentação de gráficos e figuras geométricas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Noções básicas de sistemas computacionais.
Noções básicas de edição de texto.
Noções básicas de planilhas eletrônicas.
Noções básicas de software de apresentação.
Uso da Internet como fonte de pesquisa acadêmica.
Softwares matemáticos: Geogebra, Wingeom, Shapari, Régua e Compasso, Poly, Curve
Expert, Graphmatica, Winplot, entre outros.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAIÇARA JÚNIOR, C.; WILDAUER, E. W. Informática Instrumental.
50
Curitiba: InterSaberes.
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 1996.
42
619p.
12
BORBA,M.C.; PENTEADO, M.C. Informática e educação matemática. 2.ed.
Belo Horizonte : Autêntica, 2003.99p.(Coleção Tendências em Educação
Matemática,2)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Informática e formação de professores. v.1.
20
Brasília: MEC, 2000. (Série de estudos educação a distância).
FEDELI, Ricardo Daniel. Introdução à Ciência da computação. São Paulo:
7
Thomson, 2003. 238p
FRAGOMENI, A. H. Dicionário enciclopédico de informática. São Paulo:
3
Nobel, 1987. 723p.
KROLL, W; HANZO, T. Novíssimo curso de informática. São Paulo: Ícone,
4
1987. 200p.
VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 6.ed. Rio de Janeiro:
4
Campus, 2003. 369p.
INTRODUÇÃO À LÓGICA COMBINATÓRIA
EMENTA: Noções de lógica matemática. Conjecturas matemáticas. Proposições.
Análise combinatória.
OBJETIVOS: Prover o estudante de ferramentas de lógica e das estratégias de prova
matemática formal mais utilizadas. Incentivar a discussão sobre proposições que não
podem ser demonstradas a partir de um dado conjunto de axiomas. Examinar enunciados
que se presume verdadeiros e que ainda não foram provados, as chamadas
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conjecturas. Utilizar conceitos de análise combinatória para resolução de problemas da
realidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Noções de lógica – quantificadores e conectivos
Implicações, negações e equivalências
Tabelas tautológicas
Conjecturas matemáticas
Tipos de proposições
Princípio Fundamental da Contagem
Permutações
Arranjos
Combinações
Números Binomiais
Triângulo de Pascal
Binômio de Newton
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MACHADO, A. S. Matemática: temas e metas. v.3. São Paulo: Atual, 2001.
10
229p.
MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O. Lógica e linguagem cotidiana: verdade,
50
coerência, comunicação, argumentação. Autêntica.
VELASCO, P. D. N. Educando para a argumentação: contribuições do
50
ensino da lógica. Autêntica
SANT’ANNA, A. S. O que é um axioma.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCAR FILHO, E. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel,
7
2002. 203p.
BEZERRA, Manoel Jairo. Novo Bezerra Matemática: volume único. São
3
Paulo: Scipione, 1994. 583p.
BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Curso de matemática.
7
v.único. São Paulo: Moderna, 1994. 558p.
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 5:
7
combinatória, probabilidade. 6.ed. São Paulo: Atual, 2004.
SERATES, Jonofon . Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico
3
quantitativo, lógico numérico, lógico analítico, lógico crítico. 11.ed.
Brasília: Jonofon, 2004. 406p.
4
MORGADO, Augusto César de Oliveira. et al. Análise combinatoria e
probabilidade. Rio de Janeiro: SBM, 1991. 191p. (Coleção do professor de
matemática).
DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL E GÊNERO
EMENTA: Gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais. Impactos
desses temas na escola. O papel dos profissionais da educação diante dessas questões.
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OBJETIVOS: Refletir sobre as transformações políticas, econômicas e culturais e sua
relação com a necessidade do respeito à diversidade e identidade dos diferentes grupos,
em todas as esferas sociais. Elaborar um arcabouço de conhecimentos sobre temas como
diversidade, etnia, gênero, sexualidade e orientação sexual e como abordar esses temas
no âmbito escolar. Pensar estratégias para o trabalho pedagógico desses grandes temas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Educação, Diferença, Diversidade e Desigualdade
Gênero
A importância dos movimentos sociais na luta contra as desigualdades do gênero
Gênero no cotidiano escolar
Sexualidade e Orientação Sexual
Diversidade e discriminação.
Sexualidade, direitos e educação
Sexualidade no cotidiano escolar
Raça e etnia - Cultura afro-brasileira e indígena
Construção histórica do racismo
Desigualdade racial
Igualdade étnico-racial na escola
Etnomatemática
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
50
MARÇAL, J. A.; LIMA, S. M. A. Educação escolar das relações étnicoraciais: história e cultura afro-brasileira e indígena no Brasil. Curitiba:
InterSaberes.
MICHALISZYN, M. S. Educação e diversidade. InterSaberes.
50
50
SOUZA, M. C. R. F. Relações de gênero, educação matemática e discurso:
enunciados sobre mulheres, homens e matemática. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2010.
TORRES, M. A. A diversidade sexual na educação e os direitos de
50
cidadania LGBT na escola. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARVALHO, M. P. Diferenças e desigualdades na escola. Papirus Editora.
50
FÁVERO, Osmar; IRELAND, Timothy Denis. Educação como exercício de
4
diversidade. Brasília: MEC, 2007. 480p. (Coleção Educação para Todos).
2
JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Diversidade sexual na educação:
problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: MEC, 2009.
455p. (Coleção Educação para Todos).
MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. Multiculturalismo: diferenças
50
culturais e práticas pedagógicas. Editora Vozes.
PAULA, C. R. Educar para a diversidade: entrelaçando redes, saberes e
50
identidades. InterSaberes.
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO IV
EMENTA: Planejamento e Desenvolvimento de atividades pedagógicas práticas, como
jogos e práticas laboratoriais de Matemática para uso no Ensino Médio. Diversidade de
gênero. Colaboração do continente africano para o desenvolvimento dos ideais
etnomatemáticos. Interação da matemática com os indivíduos, com os grupos culturais,
com as raças e com as nações. História e a prática das atividades matemáticas dos povos
da África e indígenas. Educação de jovens e adultos. Integrar à prática os conteúdos do
4º semestre do curso.
OBJETIVOS: Saber planejar uma aula de matemática para o ensino médio sob o enfoque
construtivista; elaborar planos de aula; desenvolver aulas de matemática para o ensino
médio com a utilização de técnicas diferenciadas de ensino; desenvolver técnicas de
ensino da matemática para o ensino médio.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Aulas desenvolvidas pelos alunos em duplas, com conteúdos de Ensino Médio e uso de
diferentes técnicas;
Aulas desenvolvidas pelos alunos individualmente, com conteúdos de Ensino Médio e
uso de diferentes técnicas;
Discussão sobre diferentes abordagens no ensino da matemática para o Ensino Médio.
Colaboração do continente africano e indígens para o desenvolvimento dos ideais
etnomatemáticos.
Interação da matemática com os indivíduos, com os grupos culturais, com as raças e
com as nações.
História e a prática das atividades matemáticas dos povos da África.
A matemática e a educação de jovens e adultos.
Diversidade na sala de aula - questões possíveis para o currículo escolar
A matemática e gêneros
Filme: “Vestido nuevo” – mostra como adultos e crianças encaram diferentemente
o tema gênero
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, seminários
integradores das disciplinas do semestre, trabalhos individuais e/ou em grupo,
discussões.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, M. P. Avaliação escolar, gênero e raça. 1. ed. Campinas, SP: 50
Papirus, 2013.
FONSECA, M. C. F. R. Educação matemática de jovens e adultos. 3. ed. Belo 50
Horizonte: Autêntica Editora, 2009 (Coleção Tendências em Educação
Matemática).
FREITAS, F. S. A diversidade cultural como prática na educação. Curitiba: 50
InterSaberes, 2012.
ROUKOUSKI,E. Tecnologias no ensino da matemática. Curitiba: 50
Ibpex,2011.(Série Matemática em sala de aula)
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SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. Memória da África: a temática
africana em sala de aula. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 327p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e
Perspectivas. São Paulo, Editora da UNESP, 1999.
DAVIS, P.J.; HERSH, R. A experiência matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
FAZENDA, I. C. Interdisciplinaridade: história, teoria e prática. São Paulo:
Papirus, 1994.
MEYER, C. Inteligências na prática educativa. Curitiba: Ibpex, 2011.
MOYSÉS, L. O desafio de saber ensinar.16.ed. São Paulo: Papirus, 2011.
RIBEIRO, F.D. Metodologia do ensino de matemática e física: jogos e
modelagem na educação matemática. Curitiba: IBPEX, 2008.
VEIGA, I.P.A. (org.) et al. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção
possível. 16. ed. Campinas: Papirus, 2003.
VEIGA, I.P.A. . (org.) et al. Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. 2.ed.
São Paulo: Papirus, 2010.
MUNANGA, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias,
línguas, culturas e civilizações. São Paulo: Global, 2009. 109p.

30

7
7
20
50
50
50
20
50
30

5º semestre
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4
EMENTA: Funções de várias variáveis. Limite. Derivadas parciais. Integral dupla.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de introduzir a função
de várias variáveis e operações e desenvolver o sentido de aplicabilidade do cálculo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Função de várias variáveis – gráficos
Limite de uma função de duas variáveis
Derivadas parciais
Diferenciabilidade
Plano tangente e vetor gradiente
Diferencial
Integral dupla
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo B: funções de 50
várias variáveis integrais duplas e triplas. 2.ed.São Paulo: Makron Books, 2007.
BOULOS,P.. Cálculo diferencial e integral. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 30
2000. 349p.
GUDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 2. 20
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ÁVILA, G. Introdução às funções e à derivada. São Paulo: Atual, 1994.
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica: v. 2. 2.ed. São Paulo:
Makron Books do Brasil, 1994.
FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo B: funções limite derivação
integração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1992.
CARNEIRO, Carlos E.I.; PRADO, Carmen P.C.; SALINAS, Silvio R.A..
Introdução elementar às técnicas do cálculo diferencial e integral. São Paulo:
Livraria da Física, 2007. 56p.
PAZINATO, Beatriz Cantusio;PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral.
Trad. de Antônio Eduardo Pereira Teixeira, Maria José Pereira Teixeira. 4.ed.
Porto: Lopes da Silva, 1997. 2v.

4
4
7
4

2

FÍSICA 3
EMENTA: Carga elétrica e matéria. O campo elétrico. Potencial elétrico. Corrente e
resistência elétrica. Circuitos elétricos e Força Eletromotriz. Elementos de Circuitos
Elétricos.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de desenvolver a
observação e o raciocínio na resolução de problemas físicos, criando uma visão mais
crítica acerca da natureza, enfatizar os conceitos de carga elétrica e matéria e as suas
potencialidades e fornecer ao aluno ferramentas e conceitos para que ele possa identificar
e aplicar a física no cotidiano.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Carga e matéria: A natureza atômica da matéria, propriedades da carga elétrica,
condutores e isolantes.
Introdução à eletrostática: eletrização de corpos, Lei de Coulomb e Linhas de força.
O campo elétrico: Campo elétrico gerado por uma ou mais cargas elétricas puntiformes.
Potencial elétrico: Cálculo de potencial e energia potencial elétrica de cargas puntiformes.
Introdução à Eletrodinâmica: Corrente elétrica e tensão elétrica, Leis de Ohm e Potência
elétrica.
Circuitos elétricos: Associação de resistores, medidas elétricas, Lei de Pouillet
generalizada e Leis de Kirchhoff.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E. SKOVE, M. J. Física v. 1, 2. São Paulo: Makron 70
Books, 1999. V.1 – 22, v.2 - 48
YOUNG, H.D.; FREEDMAN. Física III: eletromagnetismo. 12.ed. São Paulo: 50
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Addison Wesley, 2009.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de física 3: 7
eletromagnetismo. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física. trad. de 12
Alexandre Carlos Tort. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. 4v.
HERSKOWICZ, Gerson; PENTEADO, Paulo C. M; SCOLFARO, Valdemar.
2
Curso completo de física (volume único)
PURCELL, Edward M.. Curso de física Berkeley: eletricidade e magnetismo. 4
v.2. Tradução:Wiktor Wajntal et al. São Paulo: Edgard Blücher, 1973. 424p.
OLIVEIRA, Ivan S. Física moderna: para iniciados, interessados e aficionados
2
SCHAUM,Daniel; MERWE,Carel W. Van Der. Física geral. Tradução: Alvaro
Ferreira Gomes. São Paulo: McGraw-Hill, 1973. 430p.
SERWAY, Raymond A. Física 3: para cientista e engenheiros com física
moderna

6
3

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
EMENTA: Introdução à Estatística; Organização, resumo e apresentação de dados
estatísticos; Medidas de Posição; Medidas de Variabilidade; Introdução à probabilidade
e aos modelos probabilísticos; Regressão Linear Simples.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de apresentar e
trabalhar os conceitos básicos de Estatística, capacitando o graduando para a
compreensão, interpretação e análise de dados estatísticos. Deverá ser capaz de dar
exemplos de situações em que se aplica a teoria das probabilidades, compreender o
cálculo de probabilidades e resolver problemas que envolvam modelos probabilísticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Introdução à Estatística - Conceitos básicos de Estatística; 2. Organização, resumo
e apresentação de dados estatísticos - Classificação de variáveis; Tabelas de frequência;
Principais tipos de gráficos 3. Medidas de Posição: Média; Moda; Mediana 4. Medidas
de Variabilidade – Variância: Desvio padrão; Coeficiente de variação 5. Introdução à
probabilidade e aos modelos probabilísticos - Definições de: experimento aleatório,
espaço amostral, eventos e função de probabilidade; Probabilidade condicional;
Principais modelos probabilísticos discretos e contínuos 6. Regressão Linear Simples Diagrama de dispersão; Coeficiente de correlação; Reta deregressão linear.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MORETTIN,L.G. Estatística Básica Volume único. São Paulo:Pearson Prentice 50
Hall, 2010
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FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A. Curso de estatística. 6.ed. São Paulo:
Atlas, 2012. 320p.
BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 7.ed. São Paulo:
Atual, 2012. 535p.
TRIOLA, M. F.. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2013. 707p.
CASTANHJEIRA,N.P.
Estatística
aplicada
a
todos
os
níveis.5.ed.Curitiba:Ibpex, 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRESPO, A. A.. Estatística fácil. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 224p.

30
30
30
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RIBEIRO JÚNIOR, J. I. Análises estatísticas no excel: guia prático. Viçosa:
UFV, 2004. 251p.
BUSSAB, W. de O.. Métodos quantitativos análise de variância e de
regressão: uma introdução. 2.ed. São Paulo: Atual, 1988.
HAZZAN, S.. Fundamentos de matemática elementar 5: combinatória,
probabilidade. 6.ed. São Paulo: Atual, 2004. 174p.
LIPSCHUTZ, S. Probabilidade. 4. ed. São Paulo: Makron Books, 1993.

7

CRESPO, A.A. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 1999.
IEZZI, G. et al. Fundamentos de matemática elementar: volume 11. 1. ed
MORGADO, A. C. de O. et al. Análise combinatória e probabilidade. Rio de
Janeiro: SBM, 1991.
DOWNING, Douglas; CLARIK, Jeffrey. Estatística aplicada. Trad. de Alfredo
Alves de Faria. São Paulo: Saraiva,2000.
MEYER, Paul L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2000. 426p.
SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e estatística. Trad. de Alfredo Alves de
Farias. São Paulo: Makron Books, 1977.
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LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POLÍTICA E GESTÃO
EDUCACIONAL
EMENTA: Estudo e análise dos parâmetros que norteiam a educação em suas dimensões
históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais. Compreensão da estrutura e do
funcionamento do Ensino Fundamental e Médio. Conscientização dos princípios que
regem a educação de pessoas portadoras de necessidades especiais. Apreensão do
funcionamento e da organização do sistema escolar. Estudo da Lei de Diretrizes e Bases
nº 9394/96, bem como do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Compreensão de
como se processam a avaliação do ensino e a progressão continuada. Teorias da
Administração e Gestão Educacional Contemporânea.
OBJETIVOS: Espera-se que o aluno ao final do curso seja capaz de:
- compreender e analisar os parâmetros que norteiam a educação em suas dimensões
históricas, políticas, sociais, econômicas e educacionais;
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- compreender como se processam a estrutura e o funcionamento do ensino fundamental
e médio;
- compreender a estrutura e o funcionamento do sistema escolar;
- inteirar-se sobre a educação de pessoas portadoras de necessidades especiais;
- conhecer fatos atuais relativos à realidade escolar, social e política;
- conhecer o sentido das leis básicas que regem o sistema escolar brasileiro;
- compreender como se processam a avaliação do ensino e a progressão continuada.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
O Ensino Fundamental em suas dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e
educacionais.
Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio.
Estrutura e funcionamento do sistema escolar.
Educação de Pessoas portadoras de necessidades especiais.
Estrutura e organização da escola.
Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Avaliação e progressão continuada.
Teorias da Administração
Princípios da Gestão Escolar
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VEIGA, I. P. ( org.) Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma Construção 20
Possível. 16 ed Campinas, São Paulo: Papirus,. 1995.
MENESES, J.G. de C. et al. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. 7
São Paulo: Pioneira Thomson, 2004.
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura, Secretaria de Ensino Fundamental. 12
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Matemática – Terceiro e quarto ciclos
do Ensino Fundamental. Brasília, 1998.
PARO, V. H. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: 50
Ática, 2007.
DEMO, P. Plano nacional de educação. Papirus.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NISKIER, A.. LDB a nova lei da Educação. Rio de Janeiro:íições Consultor,
1996.
SOUZA, P. N. de S. BRITO, E. Como Entender e Aplicar a Nova LDB. São
Paulo: Pioneira, 1997.
SAVIANI, Demerval. Política e Educação no Brasil. 5.ed. Campinas: Autores
associados, 2002. 160p.
MACHADO, Lourdes Marcelino; FERREIRA, Naura Syria Carapeto (orgs.).
Política e gestão da educação: dois olhares. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
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BRASIL. Ministério de Educação e Cultura, Secretaria de Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Matemática – Ensino médio
LACERDA,Beatriz Pires de. Administração escolar. 2.ed. São Paulo: Pioneira,
1977. 226p.
OLIVEIRA, R. P. & ADRIÃO, T. (orgs). Gestão, Financiamento e direito à
educação. São Paulo: Xamã, 2002.

3
2
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METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA
EMENTA: A Metodologia Científica como instrumento de desenvolvimento da
Pesquisa: Conhecimento; Ciência; Método; Relações entre Saber e Poder; Sistematização
dos Conteúdos. Pesquisa: de que serve a pesquisa, para que serve a pesquisa, as pesquisas
Educacional, pesquisa Ação e Participante. Pesquisas Qualitativas. Leitura de Textos
Científicos. Formas de trabalho científico: Projetos – Relatórios – Informes – Resumos –
Resenhas – Seminários – Fichamento. Procedimentos didáticos.
OBJETIVOS: Reconhecer a metodologia científica como instrumento de
desenvolvimento da pesquisa. Sistematizar os conteúdos. Compreender de que serve e
para que serve a pesquisa. Compreender os diferentes tipos de pesquisas e as formas de
trabalho científico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Técnicas para a elaboração dos trabalhos de graduação.
A pesquisa bibliográfica
Normas da ABNT.
Introdução à pesquisa científica.
Métodos e técnicas de pesquisa.
Pesquisa de campo.
Projeto de pesquisa
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. São Paulo:
14
Atlas, 2012. 225p.
BARROS,A.J.da S.; LEHFELD,N.A.de S. Fundamentos da metodologia
50
científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
50
BIANCHETTI, L.; MEKSENAS, P. (Orgs.).A trama do conhecimento:
teoria, método e escrita em ciência e pesquisa. Campinas, SP. :Papirus, 2008
(Coleção Papirus educação)
KUHN, Thomas S. A Estrutura das revoluções científicas. 6.ed. São Paulo:
19
Perspectiva, 2001. 255p.
PAOLI, J.P. et al. Projetos interdisciplinares. Curitiba: InterSaberes, 2012
50
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(Série gestão educacional)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
DEMO, P. Pesquisa e informação qualitativa.5.ed. Campinas, São Paulo:
Papirus, 2012 ( Coleção Papirus educação). Biblioteca Virtual
POPPER,Karl R. A lógica da pesquisa científica. Tradução: Leonidas
Hegenberg; Octanny S. da Mota. São Paulo: Cultrix, 2000. 566p.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. 159p.
YIN, Robert K.. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4.ed. São Paulo:
Bookman, 2010. 248p.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia cientifica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297p.

50
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO V
EMENTA: Planejamento e Desenvolvimento de atividades práticas e materiais deensino
específico da área de Matemática no Ensino Fundamental. Gestão e políticas educacionais
e sua importância na prática educativa. A importância da pesquisa científica e saberes
matemáticos. Discutir e propor metodologias para o trabalho interdisciplinar das
disciplinas do semestre.
OBJETIVOS: Saber planejar uma aula de matemática para o ensino fundamental;
elaborar planos de aula; desenvolver aulas de matemática para o ensino fundamental;
desenvolver técnicas de ensino da matemática para o ensino fundamental. Interrelacionar conteúdos e empregar noções de gestão em sala de aula.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Estruturação da sala de aula;
Aulas desenvolvidas pelos alunos em duplas;
Aulas desenvolvidas pelos alunos individualmente;
Outras abordagens possíveis no ensino da matemática.
Temas transversais
A prática e a pesquisa em educação matemática
A importância da gestão na prática educativa
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo, seminários e elaboração de práticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANTUNES, C.. Como desenvolver as competências em sala de aula. Petrópolis: 20
Vozes, 2001.
CAMPOS, C. R.; WODEWOTZKI, M. L. L.; JACOBINI, O. R. Educação 50
estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem matemática. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2011 (Coleção Tendências em Educação
Matemática).
LUDKE, M. O professor e a pesquisa. 1. ed. Campinas, SP: Papirus (Série 50
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Prática Pedagógica).
MUNHOZZ,M.de O. Propostas metodológicas para o ensino da matemática. 50
Curitiba: Ibpex,2011 (Série Metodologias)
50
OLIVEIRA, M. C. Caminhos para a gestão compartilhada da educação
escolar. Curitiba: InterSaberes, 2012.
PERRENOUD, P.. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: 20
Artes Médicas, 1999.
SADOVSKY, P. O ensino de matemática hoje: enfoques, sentidos e desafios. 50
São Paulo: Ática, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DAVIS, P.J.; HERSH, R. A experiência matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
FOINA, P.R. Tecnologia de informação: planejamento e gestão. São Paulo:
Atlas, 2001.
CANDAU,V. M.. Rumo a uma nova didática. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
205p.
FAZENDA, I. C. A.. Didática e interdisciplinaridade. 8.ed. Campinas: Papirus,
2003. 192p.
PERRENOUD, P.. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. Tradução:
Cláudia Schilling. 2 ed. São Paulo: Artmed, 2001. 208p.
TAHAN, M. O homem que calculava. 63. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.
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6º semestre
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
EMENTA: Apresentação dos conceitos básicos das diferentes equações diferenciais de
1ª Ordem e os métodos de resolução. Equações Lineares de Segunda Ordem.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de introduzir oconceito
de Equações Lineares de Segunda ordem e Sistemas de Equações de Primeira Ordem e
suas principais propriedades e desenvolver o sentido de aplicabilidade de
E.D.O. de Segunda Ordem em outras disciplinas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conceitos básicos, equações lineares e não lineares.
Equações diferenciais lineares de primeira ordem.
Equações diferenciais de primeira ordem com variáveis separáveis.
Equações diferenciais Exatas.
Equações Homogêneas.
Algumas aplicações.
Equações Lineares de Segunda Ordem.
Soluções Fundamentais da Equação Homogênea.
Redução de Ordem.
Equações Homogêneas com Coeficientes Constantes.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Nagle R.K.. Equações diferenciais. 8.ed.São Paulo:Pearson Education do 50
Brasil,2012
ZILL, D. G.; CULLEN, M. R. Equações diferenciais..
13
BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações diferenciais elementares e problemas
de valores de contorno. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES JUNIOR, F. Equações diferenciais. São Paulo: McGraw-Hill, 1973.
FIGUEIREDO, D. G. de. Equações diferenciais aplicadas. Rio de Janeiro: SBM,
1997.
BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Cálculo e análise: cálculo diferencial e
integral a duas variáveis com equações diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
377p. (Fundamentos da matemática).
THOMAS,George B. Cálculo 1.12.ed.São Paulo:Pearson Education do
Brasil,2012
RIGHETTO, Armando; FERRAUDO, Antônio Sérgio. Cálculo diferencial e
integral. 2.ed. São Paulo: IEBC, 1987. 2v.

8
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ANÁLISE NA RETA
EMENTA: Sequências Infinitas, Séries Infinitas e Séries de Potência.
OBJETIVOS: Dar um tratamento formal aos conceitos introduzidos no Cálculo
Diferencial e Integral de funções reais de uma variável, passando pela construção
axiomática dos números reais e pela introdução de noções topológicas da reta. Estimular
o exercício da lógica através da análise e dedução dos resultados. Estimular o exercício
mental da escrita formal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. SEQUÊNCIAS INFINITAS: Definições; Propriedades e Convergência.
2. SÉRIES INFINITAS: Definições; Propriedades e Convergência; Testes de
Convergência: Comparação, Raiz, Razão e Integral. Convergência Absoluta e
Condicional; Séries Alternadas e Convergência Condicional.
3. SEQUÊNCIAS E SÉRIES DE FUNÇÕES: Séries de Potência; Representações de
funções como séries de potência; Séries de Taylor e de Mac Laurin; Aplicações de Séries
de Potência.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIMA, E. L. Curso de análise. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2004.
12
ÁVILA, G. Análise matemática: para licenciatura. São Paulo: Edgard Blucher, 9
102

2001.
THOMAS,George B. Cálculo 2. São Paulo:Pearson Education do Brasil,2012
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOMINGUES, H. H. Espaços métricos e introdução à topologia. São Paulo:
Atual, 1982.
ÁVILA, G. Introdução à análise matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher,
2000.
GOMES, F.Pimentel. Análise matemática. 2. ed. Piracicaba: Augegraf, 1977.
LIMA, Elon Lages. Análise real.4.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1999. 189p. il.
(Coleção matemática universitária)
LIPSCHUTZ, S. Topologia geral. São Paulo: McGraw-Hill, 1973.
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INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA
EMENTA: Análise e elaboração de materiais didáticos específicos para o ensino de
Matemática. Aplicação de recursos eletrônicos diversos em sala de aula. Concepção e
estruturação de Laboratório de Ensino de Matemática na escola.
OBJETIVOS: Elaborar materiais didáticos específicos para o ensino da Matemática,
visando sobretudo a melhoria do processo ensino-aprendizagem da Matemática,
incluindo aqueles destinados a pessoas com necessidades educativas especiais. Esboçar
a organização de um laboratório de Ensino de Matemática para a Educação Básica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Materiais Didáticos para o ensino da Matemática: Sugestões de materiais didáticos e
tópicos correlacionados. Ábaco (aberto e fechado): bases numéricas, sistema numérico
decimal e posicional. Material dourado: frações e números decimais. Réguas de
Cuisenaire: operações de adição, subtração, multiplicação e divisão; múltiplos,divisores;
área; triângulo de pascal. Régua das frações: frações, equivalência de frações, operações
com frações. Poliminós: área e perímetro; Geoplano: área, perímetro e probabilidade.
Algeplan: produtos notáveis e fatoração. Sólidos geométricos: sólidos de madeira;
construção de sólidos com canudos e papel cartão; planificação, poliedros. Quebracabeças: tangram (quadrado e oval) e teorema de pitágoras. Torre de Hanói. Jogos
matemáticos. Soroban
Recursos Didática Eletrônica ou de mídias eletrônicas: Softwares matemáticos: geogebra,
poly e régua e compasso. Jogos Virtuais no LINUX: CD do MIL (Matemática Interativa
Linux).
Laboratório de ensino de Matemática: Concepção de laboratório de ensino de
Matemática. Pesquisa de materiais específicos para alunos com necessidades educativas
especiais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, R. M. Conexões e educação matemática: brincadeiras,
50
explorações e ações. Autêntica.
BRENELLI, R. P. O jogo como espaço para pensar: a construção de
50
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noções lógicas e aritméticas. Papirus.
MARTINELLI, L. M. B. Materiais concretos para o ensino de Matemática
nos anos finais do ensino fundamental. Curitiba: InterSaberes, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática.
Contexto (50)
DAVIS, P. J.; HERSH, R. A experiência matemática. Gradiva, 1995.
DIENES, Zoltan P. As seis etapas do processo de aprendizagem em
matemática. EPU, 1972. (5)
MACHADO, N. J. Matemática e educação: alegorias, tecnologias e temas
afins. Cortez, 1995. (2)
PIRES, A.M.M.; CORREA NETO, P.M. Lema: jogos para trabalhar
conteúdos; jogos de estratégia; quebra cabeça. São Paulo: I, 2003. 64p.
(10)
SANTOS, C. A.; NACARATO, A. M. Aprendizagem em Geometria na
educação básica: a fotografia e a escrita na sala de aula. Autêntica (50)
TIGGEMANN, I. S. et al. Geoplanos e redes de pontos. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2013 (Série o Professor de Matemática em Ação; v. 4) (50)

50
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HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
EMENTA: Tópicos de história da matemática ao longo da história da matemática e
suas relações com o ensino da matemática.
OBJETIVOS: Compreensão dos fatos sociais e ideias que levaram ao desenvolvimento
da matemática nas diversas civilizações; aplicações da história da matemática no ensino
da disciplina de Matemática; relacionar a história da matemática com o conhecimento
matemático moderno e o papel da Matemática no desenvolvimento humano.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Relações entre a minha história de vida e a história da matemática
Origens primitivas: histórias sobre número, contagem e as primeiras operações;
A matemática Grega: Tales de Mileto; A escola de Pitágoras de Sammus.
Matemáticos da Alenxandria: A Geometria de Euclides; Herão; Diofanto e suas
equações; Hipátia, a primeira mulher na matemática.
A matemática Babilônica e Egpícia: Multiplicação por gelosia e pelo método egípcio.
A matemática renascentista: Cardano e Tartalia; o método de resoluções de equações do
3º grau de Cardano-Tartalia;
O dualismo de Descartes; Fermat e o último teorema.
O advento da Matemática Moderna: o grupo Bourbaki.
A influência da matemática moderna no ensino da matemática do século XX.
Etnomatemática: outras matemáticas.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOYER, C. B.; MERZBACH, U.C.. História da matemática. 2.ed. Tradução:
Elza F.Gomide. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 496p.
SILVEIRA,E. Metodologia do ensino de matemática e física: tópicos de
História da Física e da Matemática. Curitiba: Ipbex,2008,160p.
GUIMARÃES, K.P. Desafios e perspectivas para o ensino da matemática.
Curitiba:Ibpex,2010
BICUDO, M. A. V. ( org.). Pesquisa em educação matemática: concepções e
perspectivas. São Paulo: Unesp, 1999. 313p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, R. M. Descobrindo a Geometria Fractal para a sala de aula. Belo
Horizonte, Editora Autêntica, 2002.
D'AMBRÓSIO,U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo
Horizonte : Autêntica, 2001.110p.(Coleção Tendências em Educação
Matemática,1)
EVES, H., Introdução à História da Matemática. Campinas, Editora da
UNICAMP, 2002.
CARAÇA, B. de J.. Conceitos fundamentais da matemática. 5.ed. Lisboa:
Gradiva, 2003. 295p. ( ciência aberta).
D AMBROSIO,U. Da realidade à ação: reflexões sobre Educação e matemática.
4.ed. São Paulo: Summus, 1986. 115p. il.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS À
EDUCAÇÃO
EMENTA: As novas tecnologias da comunicação e informação e suas aplicações na
educação, buscando identificar a relação comunicação e educação na sociedade
contemporânea. Relações entre mídia, cultura e subjetividade; A influência da TV nos
processos escolares; a utilização da mídia como instrumento didático-pedagógico.
OBJETIVOS: Identificar a relação comunicação e educação na sociedade
contemporânea; Relacionar elementos mídia, cultura e subjetividade presentes na prática
pedagógica; Elaborar materiais pedagógicos hipermídias.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As tecnologias da Informação e da Comunicação e as Bases da Psicologia da
Aprendizagem
Mídia, cultura e subjetividade
Tecnologias e Mediação escolar
As novas tecnologias da comunicação e informação
Tecnologias Livres
Relações presentes na comunicação e educação na sociedade contemporânea
A influência da TV nos processos escolares
Hipermídia e Educação
METODOLOGIA DE ENSINO
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Aulas expositivas, problematizações, leitura de imagens, estudos dirigidos em sala de
aula, pesquisas, uso uso e produção de recursos hipermídia e ambiente virtual de
aprendizagem que permitam a elaboração de propostas de trabalho que contemplem o
envolvimento com saberes vivenciados em outras disciplinas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Histórico das tecnologias da Informação e da Comunicação
Mídia e Leituras da Diversidade
Investigação de Temas da realidade como possibilidades da mediação escolar
As tecnologias da Informação e da Comunicação e as Bases da Psicologia da
Aprendizagem
Sociedade da informação e Sociedade do Conhecimento
As novas tecnologias da comunicação e informação
Mídia, cultura e subjetividade
Tecnologias e Mediação escolar
Relações presentes na comunicação e educação na sociedade contemporânea
Tecnologias Livres
Diversidade, conhecimento e TIC
A influência da TV nos processos escolares
Hipermídia e Educação
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.
50
Campinas, SP: Papirus, 2015.
19
MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda
Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 14 ed. Campinas:
Papirus, 2008. 173p.
ROLKOUSKI, E. Tecnologias no ensino de matemática. InterSaberes.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, M. N.; FONTOURA, M.; ANTONIUTTI, C. L. Mídia e produção
50
audiovisual: uma introdução. InterSaberes.
BRITO, G. S.; PURIFICAÇÃO, I. Educação e novas tecnologias: um
50
repensar. InterSaberes.
FANTIN, M.; RIVOLTELLA, P. C. Cultura digital e escola: pesquisa e
50
formação de professores. Papirus Editora.
LOPES, A.C.; MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos. São
7
Paulo: Cortez, 2002. 237p. (Série cultura, memória e, v.2).
MACHADO,Nilson José. Matemática e educação: alegorias, tecnologias
2
e temas afins. 2ed. São Paulo: Cortez, 1995. 120p. (Questões da nossa
época).

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
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EMENTA: Estudo dos principais sistemas psicológicos do século XX (Interacionismo,
Psicanálise e behaviorismo) contextualizando as circunstâncias de produção das teorias
e suas implicações nas práticas educacionais atuais.
OBJETIVOS: Os estudos atuais sobre o espaço de produção do conhecimento (escola)
e os atores que nela atuam, levam a uma reflexão sobre as relações sociais e psicológicas
que permeiam esse universo. Partindo dessa promessa a Psicologia da Educação procura
conduzir por um trajeto que vai colocando o aluno gradualmente diante das contribuições
que esses pensadores (Piaget, Freud, Paulov, Skinner) oferecem. Diante dessa proposta
perseguimos os objetivos com nossos alunos:
- Explicar o desenvolvimento desde o nascimento (psicomotor/adolescência),
- Conhecer as ideias de Freud consolidada na Psicanálise,
- Disseminar a concepção de Paulov, Watson e Skinner que resultaram na teoria
comportamental,
- Delinear concepção, etapas, preocupações de Piaget ao elaborar a Psicologia Genética.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Desenvolvimento – Nascimento, Psicomotor e Adolescência.
Teoria da Personalidade.
Concepção de educação.
Utilidade da Psicanálise.
Limites e Possibilidades.
Comportamentalismo – características, concepção, aprendizagem (Paulov Skinner).
Teoria do desenvolvimento cognitivo, características, etapas, assimilação, acomodação,
equilibração.
Teoria da Sociabilidade.
Dilema Construtivistas.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A.. Desenvolvimento psicológico e 21
educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. 3v.
VYGOTSK, L. S.. A formação social da mente: o desenvolvimento dos
processos psicológicos superiores. Tradutor: José Cipolla Neto et al. São Paulo:
Martins Fontes, 2008.
PIAGET, J.. Seis estudos de psicologia. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
136p.
RACI, P.M.P.deB. Psicologia da educação: origem, contribuições, princípios e
desdobramentos. Curitiba: IBPEX, 2010. (Psicologia em sala de aula).
MOYSÉS,L.Aplicações de Vygotsky à educação matemática. Campinas:
Papirus,1997 (Coleção Magistério: Formação e trabalho pedagógico)
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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HILDERGER, E. R. Teoria da Aprendizagem – São Paulo, Herder, 1969.
DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. Psicologia da educação. São Paulo: Cortez,1994
JERSILD, A. T. Psicologia da criança. Tradução: Marta Botelhoíe; Neil Ribeiro
da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia, 1973.
PIAGET, J.. Gênese das estruturas lógicas elementares. Tradução: Álvaro
Cabral. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 356p. (Ciências da Educação).
RAPPAPORT, C. R.; FIORI, W. da R.; DAVIS, C.. Psicologia do
desenvolvimento: a idade escolar e a adolescência v.4. São Paulo: E.P.U., 1981.
107p.
SYLVA, K.; LUNT, I. Iniciação ao desenvolvimento da criança. São Paulo:
Martins Fontes, 1999.
WADSWORTH, B. J. Inteligência e afetividade da criança na teoria de Piaget:
fundamentos do construtivismo. 5.ed. São Paulo: Pioneira, 2000. 223p. il.
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FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
EMENTA: Educação Especial no Brasil e no Mundo: visão histórica e conceituação.
Políticas em Educação Especial: estadual e federal. Integração e inclusão. Necessidades
Educacionais: características básicas e metodologia de ensino. A família e as pessoas com
necessidades educacionais especiais. Prevenção de deficiências. Educação de Jovens e
Adultos.
OBJETIVOS: Discutir os princípios norteadores da Educação Inclusiva no contexto da
Educação Básica, proporcionando ao aluno um espaço de reflexão sobre esta política no
cotidiano da escola regular. Apresentar as áreas de necessidades educativas especiais
caracterizadas no Plano Nacional de Educação. Identificar as modalidades de
atendimento da Educação Especial no Sistema Regular de Ensino. Contextualizar os
processos de aprendizagem em ambientes escolares inclusivos. Compreender e discutir
as concepções atuais sobre as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, os
distúrbios de aprendizagem, as deficiências e as possibilidades educativas numa proposta
inclusiva; Refletir criticamente sobre a qualidade das intervenções em relação aos
conteúdos a serem abordados, com vista ao atendimento das aprendizagens diferenciadas,
incluindo a educação de Jovens e Adultos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aspectos legais e Políticas Públicas da Educação Especial e da Educação Inclusiva.
Panorama geral do atendimento ao aluno com necessidades educativas especiais.
Trajetória da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento,
paradigmas: educação especializada / integração / inclusão.
Legislação Brasileira: o contexto atual da inclusão.
Acessibilidade à escola e ao currículo.
Adaptações curriculares .
Tecnologia Assistiva.
Adaptação para aprendizagem de jovens e adultos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BRASIL.
Declaração
de
Salamanca.
Disponível
em:
www.portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 96 – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Brasília.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Plano Nacional de Educação
AGUIAR, J. S. Educação inclusiva. São Paulo: Papirus.
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HIRYE, E. S.; HIGA, N.; ALTOÉ, S. M. L. Diversidade Educacional: uma
abordagem no ensino da matemática na EJA. Curitiba: InterSaberes, 2016.
OLIVEIRA, C. A. M. Matemática. Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Ensino Médio. Curitiba: InterSaberes, 2016.
ZILIOTTO, G. S. Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos
psicológicos e biológicos. Curitiba: InterSaberes, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BUENO, J. M. Deficiência motora: intervenções no ambiente escolar.
InterSaberes.
FERNANDES, S. Fundamentos para educação especial. InterSaberes.
KIRK, S. A.; GALLAGHER, J. J. A Educação da criança excepcional. 3. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.
LEAL, D. História, memórias e práticas da inclusão escolar. Curitiba:
InterSaberes, 2017.
LOPES, M. C.; FABRIS, E. H. Inclusão & Educação. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2013.
ZILIOTTO, G. S. Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos
psicológicos e biológicos. Intersaberes.
PADILHA, A. M. L.; OLIVEIRA, I. M. Educação para todos: as muitas faces
da inclusão escolar. Papirus Editora.
PICONEZ, S. C. B. Educação escolar de jovens e adultos. Campinas, SP:
Papirus, 2002.
SILVA, A. M. Educação especial e inclusão escolar: história e fundamentos.
InterSaberes.
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO VI
EMENTA: Planejamento e Desenvolvimento de atividades pedagógicas práticas,
também com finalidade de inclusão de alunos com necessidades especiais, jovens e
adultos, utilizando recursos tecnológicos e jogos. Integrar à prática os conteúdos do 6º
semestre do curso.
OBJETIVOS: Fornecer informações básicas e necessárias para planejamento de aulas
de matemática sob o enfoque construtivista; desenvolver habilidades para projetos de
aulas diferenciadas para os alunos como prática de jogos e laboratoriais, assim como
promover, através de novas práticas, a inclusão dos alunos com necessidades especiais.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Planejamento de aula sob o enfoque construtivista;
Elaborar planos de aula;
Desenvolver aulas de Matemática com a utilização de técnicas diferenciadas de ensino;
Desenvolver técnicas inclusivas de Ensino da Matemática para o Ensino Fundamental;
Desenvolver aulas de Matemática utilizando a história da Matemática.
Curta metragem: “Cordas” – trata da inclusão de uma criança com paralisia cerebral
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, grupos de
estudos, seminários e trabalhos individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMADO, N.; CARREIRA, S.; FERREIRA, R. T. Afeto em competições 50
matemáticas inclusivas: a relação dos jovens e suas famílias com a resolução
de problemas. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016 (Coleção
Tendências em Educação Matemática)
BORBA, M. C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologiasdigitais 50
em Educação Matemática: sala de aula e internet em movimento.Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2015 (Coleção Tendências em Educação
Matemática).
MOYSÉS, L. O desafio de saber ensinar.16.ed. São Paulo: Papirus, 2011.
50
VEIGA, I.P.A. (org.) et al. Projeto político-pedagógico da escola: uma 20
construção possível. 16. ed. Campinas: Papirus, 2003.
VEIGA, I.P.A. . (org.) et al. Aula: gênese, dimensões, princípios e práticas. 50
2.ed. São Paulo: Papirus, 2010.
RIBEIRO, F.D. Metodologia do ensino de matemática e física: jogos e 50
modelagem na educação matemática. Curitiba: IBPEX, 2008.
STOLZ, T. As perspectivas construtivistas e histórico-cultural na educação 50
escolar. Curitiba: InterSaberes, 2012 (Série Fundamentos da Educação).
Bibliografia Complementar
50
MACEDO,L.R.Tópicos Especiais no Ensino de Matemática: Tecnologias e
tratamento das informações. Curitiba:Ibpex,2006.211p.
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e
Perspectivas. São Paulo, Editora da UNESP, 1999.

7

DAVIS, P.J.; HERSH, R. A experiência matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
MEYER, C. Inteligências na prática educativa. Curitiba: Ibpex, 2011.
MATEMÁTICA. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.
RAMOS, L.F. Conversas sobre números, ações e operações. Uma proposta
criativa para o ensino da matemática nos primeiros anos. São Paulo: Atlas, 2009.
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7º semestre
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ESTRUTURAS ALGÉBRICAS
EMENTA: Inteiros, Indução Finita, Aritmética dos Inteiros e Operações Binárias.
Grupos. Números Inteiros. Anéis.
OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade de desenvolvimento e compreensão das
estruturas algébricas envolvidas no aprendizado de matemática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Axiomática da estrutura dos inteiros; Ordem no conjunto dos números inteiros; Indução
Finita; O Princípio do menor inteiro; Múltiplos e Divisores; Algoritmo da Divisão
Euclidiana; Máximo Divisor Comum; O Teorema Fundamental da Aritmética;
Congruências; Operações Binárias; Propriedades de Operações; Noções Básicas de
grupos e Anéis.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS,M.da S.Números e operações elementos lógico-históricos para atividade 50
de ensino.Curitiba:Ibpex,2011 (Série Matemática em sala de aula)
DOMINGUES, H. H.; IEZZI, G. Álgebra moderna. 4. ed. São Paulo: Atual, 7
2003
MACEDO,R.L.D.de.
Tópicos
de
matemática
aplicada. 50
Curitiba:Ibpexx,2006,211p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, J. P. de O.. Introdução a teoria dos números. Rio de Janeiro: SBM, 2
1998. 198p. (Coleção matemática universitaria).
GONÇALVES, A. Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2003.
7
HEFEZ, A. Curso de álgebra. v.1. 3.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2002.
AYRES, F.. Álgebra moderna. São Paulo: McGraw-Hill, 1971.362p.

6
2

FRANKLIN,. D. Pré Cálculo. 2.ed.São Paulo:Pearson Education do Brasil, 2013
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ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
EMENTA: Noções de lógica de programação. Dados, expressões e
algoritmos sequenciais. Estruturas de controle. Estruturas complexas. Modularização
OBJETIVOS: Permitir que o aluno desenvolva o raciocínio lógico aplicado à solução
de problemas em nível computacional, além de introduzir os conceitos básicos de
desenvolvimento de algoritmos, de forma a propiciar uma visão crítica e sistemática
sobre resolução de problemas e prepará-lo para a atividade de programação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Noções de lógica de programação: resolução de problemas; algoritmos x
programas; dados e instruções; métodos de representação de algoritmos
Dados, expressões e algoritmos sequenciais: Variáveis e constantes; Operadores
relacionais e lógicos; Expressões aritméticas e lógicas; Comando de atribuição
111

Estruturas de controle: Execução condicional; Estruturas de repetição
Estruturas complexas: Vetores; Matrizes; Strings
Modularização: Funções; Passagens de parâmetros
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Fundamentos da programação de computadores. Pearson
Lógica de programação e estrutura de dados. Pearson
Lógica de programação algorítmica. Pearson
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Programação de computadores. Pearson.
FARRER, H. et al. Algoritmos estruturados
Linguagem, programação & banco de dados.
GERSTING, J. L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação
FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de programação: a
construção de algoritmos e estrutura de dados.
Computadores e Sociedade
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SEMINÁRIOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
EMENTA: Metodologias para resolução de problemas matemáticos. Elaboração e
resolução de problemas com conteúdos do Ensino Fundamental e Médio.
OBJETIVOS:Desenvolver a capacidade de ler, interpretar, generalizar, abstrair e de
analisar a realidade do que nos cerca através da resolução de problemas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Metodologia de resolução de problemas - Aprendizagem ativa através de problemas de
Física e Matemática;
A resolução de problemas no ensino de Matemática e Física;
Estabelecimento de um plano de execução;
Classificação de problemas pelo grau de dificuldade;
Prática na elaboração e resolução de problemas de Matemática e Física;
Estudo de problemas de Matemática com aspectos não usuais em relação ao ensino
formal.;
A resolução de problemas e a prática da investigação em Matemática Elementar;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, L. W.; SILVA, K. P.; VERTUAN, R. E. Modelagem matemática
50
na educação básica. 1. Ed. São Paulo: Contexto, 2012.
AMADO, N.; CARREIRA, S.; FERREIRA, R. T. Afeto em competições
50
matemáticas inclusivas: a relação dos jovens e suas famílias com a resolução
de problemas. Autêntica.
DANTE, L. R. Formulação e resolução de problemas de matemática: teoria e
50
prática. São Paulo: Ática.
MACHADO, S. D. A. Aprendizagem em Matemática: registros de
50
representação semiótica. Papirus.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
112

DANTE,Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. v.2. São Paulo:
Ática, 1999. 526p.
DAVIS, Philip J..; HERSH, R. A experiência matemática. Lisboa: Gradiva,
1995. 401p.
MACHADO, Antônio dos Santos. Matemática: temas e metas. v.1. São Paulo:
Atual, 2001. 218p.
OLIVEIRA, E. A. A educação matemática & ensino médio: um programa
das pesquisas produzidas na PUC/SP.
ROSA NETO, Ernesto. Didática da matemática. 11.ed. São Paulo: Ática,
1998. 224p.
SASSO, L. J. DAL. MATEMÁTICA: lições incompreendidas? EDUCS.
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METODOLOGIAS DE ENSINO DA MATEMÁTICA
EMENTA: Importância e objetivos do Ensino da Matemática na Educação Básica.
Tendências atuais para o ensino de Matemática: pressupostos teóricos, procedimentos e
técnicas. Análise e organização de programas de ensino. Análise e utilização de livros
didáticos e paradidáticos.
OBJETIVOS: Desenvolver uma postura crítica diante dos conteúdos, estratégias e
políticas educacionais para a Matemática. Obter uma visão clara das tendências
pedagógicas modernas e das dificuldades do ensino da Matemática. Analisar e avaliar
livros didáticos utilizados no Ensino Fundamental e Médio.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A evolução do ensino da Matemática no Brasil.
Matemática Moderna e o quadro atual.
Perspectivas e dificuldades.
Componentes básicas para o ensino da Matemática.
As propostas curriculares oficiais do Ensino Fundamental e Médio (PCN´s).
Tendências pedagógicas do ensino da Matemática.
METODOLOGIA Análise e estudos de textos relacionados. Estudo de casos.
Elaboração de relatório de atividades. Discussões.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª à 8ª séries e Ensino Médio.
BARRETO, M. Trama matemática: princípios e novas práticas no ensino
50
médio. Papirus.
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em educação matemática: concepções e
7
perspectivas.
BORBA,M.C.; PENTEADO, M.C. Informática e educação matemática.
12
2.ed. Belo Horizonte : Autêntica, 2001.98p.(Coleção Tendências em
Educação Matemática,2)
GUIMARÃES, K. P. Desafios e perspectivas para o ensino da matemática.
50
v. 7. InterSaberes.
LOPES, S. R. Metodologia do Ensino de Matemática. Curitiba:
50
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Ibepex,2007.110p.
WACHILISKI, M. Didática e Avaliação: algumas perspectivas da
Educação Matemática. Coleção Metodologia do ensino de Matemática e
Física. Curitiba: InterSaberes.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CURY, H. N. Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas
dos alunos. Autêntica.
FETZNER, A. R. Como romper com as maneiras tradicionais de ensinar?
Reflexões didático-metodológicas.
LUZ, A. A. B. S. Produção de materiais e sistemas de ensino. Curitiba:
InterSaberes.
RIVILLA, A. M. Formação e desenvolvimento das competências básicas.
InterSaberes.
SKOVSMOSE, O. Um convite à educação matemática crítica. Papirus.
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50
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50
50
50

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EMENTA: As diferentes tendências da educação ambiental e suas concepções de meio
ambiente: do ecologismo ao ambientalismo, o Plano Nacional de Educação Ambiental no
contexto educacional brasileiro, a educação ambiental no currículo escolar, para o
desenvolvimento de projetos interdisciplinares de educação ambiental nas escolas.
Conhecer e avaliar os espaços não-formais da educação ambiental, através do
conhecimento de experiências de educação ambiental na comunidade. Desenvolvimento
ecologicamente sustentável, desenvolvimento de posturas e princípios de educação
ambiental como agente modificador do comportamento social.
OBJETIVOS: Despertar no acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática valores
éticos e de formação da cidadania, que os leve a compreender e usar de modo sustentável
os complexos sistemas ambientais dos quais fazemos parte, integrando este conhecimento
à práxis matemática.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DOURADO, J.; BELIZÁRIO, F. Reflexão e práticas em educação ambiental:
50
discutindo o consumo e a geração de resíduos. São Paulo: Oficina de textos,
2012.
DIAS, G. F.. Educação Ambiental: princípios e práticas. 8.ed. São Paulo:
25
Gaia, 2003.
BELLO, E. Ensaios críticos sobre cidadania e meio ambiente. Caxias do
50
Sul, RS: Educs, 2012.
LUZZI, D. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Manole
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, S. B. da e GUERRA, A. J. T. (organizadores). A questão
21
ambiental: diferentes abordagens. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
DEBESSE-ARVISET, M.L. A escola e a agressão do meio ambiente.
2
Tradução: Gisela Stock de Souza; Hélio de Souza. São Paulo: Difel, 1974.
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129p.
DOURADO, J.; BELIZÁRIO, F.; PAULINO, A. Escolas sustentáveis. Estre.
GUATARI, F. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990. 56p.
MANSOLDO, A. Educação ambiental na perspectiva da ecologia integral:
como educar neste mundo em desequilíbrio? Autêntica.
PEDRINI, A. de G. (Org.). Educação ambiental: reflexões e práticas
contemporâneas, Petrópolis: Vozes, 2002.
PELICIONI, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. Barueri, SP:
Manole, 2014. (50)
RODRIGUES, S. de A.. Destruição e equilíbrio: o homem e o ambiente no
espaço e no tempo. 7.ed. São Paulo: Atual, 1989. 98p. il.
TRIGUEIRO, A. Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante,
2003. 368p.
VIOLA, E. J.; et al. Meio ambiente, desenvolvimento e cidadania: desafios
para as ciências sociais. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 220p.

50
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50
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO VII
EMENTA: Refletir criticamente sobre metodologias e didática integradora de ensino,
aprendizagem e avaliação da matemática, bem como processos educacionais. Trabalhar
interpretação da língua escrita na resolução de problemas interdisciplinares, incluindo
estudo do meio ambiente e demais disciplinas do semestre. Integrar à prática os conteúdos
do 7º semestre do curso.
OBJETIVOS: Desenvolver a capacidade de crítica e reflexão do aluno frente a diversas
metodologias de ensino e aprendizagem; desenvolver no educando um saber didáticopedagógico criativo; desenvolver o pensamento matemático e pedagógico a fim de que
o aluno, enquanto professor, tenha condições de argumentar matematicamente com os
seus alunos, de maneira didática, assim como utilizar as disciplinas do semestre a fim de
integrar conteúdos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Etnomatemática;
O uso de Modelagem no ensino da matemática;
Resolução de diversos tipos de problemas que envolvam tópicos da matemática;
O ensino-aprendizagem da matemática através da resolução de problemas;
O ensino da matemática e o meio ambiente
Avaliação na sala de aula da matemática;
Problemas periféricos.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo, apresentação de atividades práticas integradoras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOTH, I. J. Avaliação: “voz da consciência” da aprendizagem. Curitiba: 50
InterSaberes, 2012.
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DANTE, L. R., Didática da Resolução de Problemas de Matemática. 12. Ed.,
5. reimpressão. São Paulo, Ática, 2002.
KNIJNIK, G. et al. Etnomatemática em movimento. 2. ed. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2015 (Coleção Tendências em Educação Matemática).
LOPES,S.R. Metodologia do Ensino de Matemática. Curitiba: Ibepex, 2007.
110p.
MOYSÉS,L.Aplicações de Vygotsky à educação matemática. Campinas:
Papirus,1997 (Coleção Magistério:Formação e travbalho pedagógico)
PHILLIPI JÚNIOR, A.; PELICIONE, M.C.F. Educação ambiental e
sustentabilidade. 2.ed. São Paulo: Manole, 2014. (Coleção ambiental, v.14).
VEIGA, I.P.A. (org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma construção
possível. 16. ed.Campinas: Papirus, 2003.
WACHILISK,M. Didática e Avaliação: Algumas perspectivas da Matemática.
Curititba:Ibepex,2007.126p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade.
Belo Horizonte : Autêntica, 2001.110p.(Coleção Tendências em Educação
Matemática,1)
CARRAHER, T.; SCHLIEMANN, A.; CARRAHER, D. Na vida dez, na escola
zero. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2003.
DAVIS, P.J.; HERSH, R. A experiência matemática. Lisboa: Gradiva, 1995.
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura, Secretaria de Ensino Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Ensino Médio. Brasília, 1999.
BICUDO, M. A. V. Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e
Perspectivas. São Paulo, Editora da UNESP, 1999.
CANDAU,V. M.. Rumo a uma nova didática. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
205p.
RIBAS, M.H. Construindo competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed,
2002.
FAZENDA, I.(Org.). Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São
Paulo: Papirus, 2000.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 31.ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2008. 158p.
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8º semestre
MATEMÁTICA FINANCEIRA
EMENTA: Conceitos básicos e simbologia; Juros simples e compostos; Taxas de juros;
Série uniforme - prestações iguais; Valor presente líquido; Equivalência de fluxos de
caixa.
OBJETIVOS: Possibilitar ao aluno a compreensão da evolução do dinheiro no tempo
por meio do estudo dos regimes de capitalização e descapitalização simples e composto,
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financiamentos, etc. além de proporcionar conhecimento sobre como analisar diferentes
alternativas de investimentos ao longo do tempo para diferentes situações.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. CONCEITOS BÁSICOS E SIMBOLOGIA: Fluxo de caixa - Conceito e
convenções; Simbologia adotada : - Convenção de final de período ( Série PMT
Postecipada) - Calculadora HP - 12C - Planilha eletrônica Excel - Convenção de início
de período ( Série PMT Antecipada)
2. JUROS SIMPLES E COMPOSTOS: - Introdução ( P.A. e P.G. ) - Juros simples Crescimento linear - Juros compostos - Crescimento exponencial - Capitalização simples
- Desconto racional ou “Por Dentro” (Juros simples e composto) - Desconto comercial ou
“Por Fora” (Juros simples e composto)
3. TAXAS DE JUROS: - Taxa efetiva - Taxas proporcionais - Juros simples - Taxas
equivalentes - Juros compostos - Taxa nominal - Taxas proporcionais X Taxas
equivalentes
4. SÉRIE UNIFORME - PRESTAÇÕES IGUAIS: - Problemas envolvendo PV,PMT
e FV (deduzindo as expressões e usando planilha eletrônica como ferramenta de cálculo)
- Problemas envolvendo prestações perpétuas
5. VALOR PRESENTE LÍQUIDO: - Valor presente e Taxa de desconto - Valor
presente e Taxa interna de retorno
6. EQUIVALÊNCIA DE FLUXOS DE CAIXA: 6.1 Conceitos de equivalência
6.2 Planos equivalentes de financiamento: - Pagamento no final - Pagamento periódico
de juros - Prestações iguais - Modelo PRICE - Sistema de Amortização Constante ( SAC
)
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10 ed. São 11
Paulo: Atlas, 2008.
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira com HP 12C e 10
excel. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 6.ed. 17
São Paulo: Saraiva, 2003.
WAKAMATSU, A. (org.) Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012.
50
CASTANHEIRA, N.P.; MACEDO, L.R.D.de. Matemática financeira 50
aplicada. Curitiba: IBPEX, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira fácil. 13.ed. São 09
Paulo: Saraiva, 2002.
SPINELLI, Walter; SOUZA, Maria Helena Soares. Matemática comercial e 08
financeira. 14.ed. São Paulo: Ática, 2003
VERAS, L.L. Matemática financeira. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001.
02
117

SAMANES, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações à análise de
investimentos. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira
com + de 600 exercícios resolvidos e propostos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1996.
GUERRA, Fernando. Matemática financeira através da HP-12C. 2.ed. Santa
Catarina: UFSC, 2001
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira. 5.ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010.
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22
2
50

ANÁLISE REAL
EMENTA: Sequências Infinitas, Séries Infinitas e Séries de Potência.
OBJETIVOS: Dar um tratamento formal aos conceitos introduzidos no Cálculo
Diferencial e Integral de funções reais de uma variável, passando pela construção
axiomática dos números reais e pela introdução de noções topológicas da reta. Estimular
o exercício da lógica através da análise e dedução dos resultados. Estimular o exercício
mental da escrita formal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. SEQUÊNCIAS INFINITAS: Definições; Propriedades e Convergência.
2. SÉRIES INFINITAS: Definições; Propriedades e Convergência; Testes de
Convergência: Comparação, Raiz, Razão e Integral. Convergência Absoluta e
Condicional; Séries Alternadas e Convergência Condicional.
3. SEQUÊNCIAS E SÉRIES DE FUNÇÕES: Séries de Potência; Representações de
funções como séries de potência; Séries de Taylor e de Mac Laurin; Aplicações de Séries
de Potência.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIMA, E. L. Curso de análise. 11. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2004.
12
ÁVILA, G. Análise matemática: para licenciatura. São Paulo: Edgard Blucher, 9
2001.
THOMAS,George B. Cálculo 2. São Paulo:Pearson Education do Brasil,2012
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOMINGUES, H. H. Espaços métricos e introdução à topologia. São Paulo:
Atual, 1982.
ÁVILA, G. Introdução à análise matemática. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blucher, 2000.
GOMES, F.Pimentel. Análise matemática. 2. ed. Piracicaba: Augegraf, 1977.
LIMA, Elon Lages. Análise real.4.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 1999. 189p. il.
(Coleção matemática universitária)
LIPSCHUTZ, S. Topologia geral. São Paulo: McGraw-Hill, 1973.
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CÁLCULO NUMÉRICO
EMENTA: Noções básicas sobre erros. Sistemas lineares: Compatíveis eIncompatíveis.
Métodos diretos e iterativos.
OBJETIVOS: Ao término da disciplina o aluno deverá ter noções de erro absoluto e erro
relativo, deverá saber o método de conversão de sistema decimal e de sistema binário,
deverá identificar os sistemas lineares utilizando os métodos vistos, e deverá ainda
compreender todos os métodos de Interpolação Polinomial e Integração Numérica para
resolver problemas diversos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Noções básicas sobre erros: Sistema Decimal e Binário; Aritmética de ponto flutuante;
Erros absolutos e relativos.
Sistemas lineares: Compatível e Incompatível; Métodos diretos – Gauss, Gauss-Jordan,
Choleski e decomposição LU; Métodos iterativos - Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; listas de exercícios.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, trabalhos
individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo
30
numérico: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Makron Books, 2012.
406p.
SPERANDIO, Décio et al. Cálculo numérico: características matemáticas e 30
computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 2006. 354p.
FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson, 2013. 505p.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROSO,L.C.; et al. Cálculo numérico (com aplicações). 2.ed. São Paulo:
9
Harbra, 1987. 367p.
PUGA, Leila Zardo, TÁRCIA, José H. Mendes; PAZ, Álvaro Puga. Cálculo 22
numérico. 2.ed... São Paulo: LCTE, 2012. 176p.
ARENALES, Selma; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: aprendizagem
2
com apoio de software
ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. Equações diferenciais. v.1. 12
Tradução:Antônio Zumpano. São Paulo: Makron Books, 2001. 473p.
DORF, R.C.; BISHOP, R.H. Sistemas de controle modernos. 11.ed. Rio de
5
Janeiro: LTC, 2011. 724p.
INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
EMENTA: A disciplina em questão busca a compreensão da surdez e suas mudanças e
modificações conceituais, deslocando-se do âmbito clínico para o sócio-cultural;
representações sociais da surdez e as políticas educacionais; as filosofias educacionais
para surdos (Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo); a linguagem e a surdez; a
Língua Brasileira de Sinais, peculiaridades da língua e sua importância na construção da
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identidade surda; legislação específica; as implicações para a aprendizagem de alunos
com surdez e noções básicas de LIBRAS.
OBJETIVOS: Explicitar sobre as pecularidades da LIBRAS e desfazer alguns mitos;
difundir e; enfatizar a LIBRAS na constituição da identidade da cultura e da comunidade
surda; reconhecer a legitimidade da língua de sinais; suscitar o desejo de aprender a língua
de sinais com acuidade, admitindo o domínio básico no contexto social.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1- Surdez:
1.1. Conceito;
1.2. Causas;
1.3. Graus.
2- Filosofias educacionais para surdos:
2.1. Oralismo;
2.2. Comunicação Total;
2.3. Bilinguismo.
3- A linguagem e a surdez.
4- Língua Brasileira de Sinais:
4.1. Reconhecimento como língua natural do surdo.
5- Legislação específica:
5.1. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002;
5.2. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
6- Aspectos linguísticos da LIBRAS:
61. Parâmetros principais ou maiores:
6.1.1 Configuração de mão;
6.1.2 Ponto de articulação;
6.1.3 Movimento.
6.2. Parâmetros secundários ou menores:
6.2.1 Região de Contato;
6.2.2 Orientação das mãos;
6.2.3 Disposição das mãos.
6.3. Componentes não manuais
7- As implicações para a aprendizagem de alunos com surdez:
7.1. Dicionário de LIBRAS;
7.2. O sujeito surdo: uma abordagem bilingue e bicultural;
7.3. Cultura + Linguagem = Sentido.
8- Noções Básicas da LIBRAS (prática)
8.1. Alfabeto Manual;
8.2. Números;
8.3. Identidade;
8.4. Cumprimentos;
8.5. Tempo (calendário, dias da semana, meses, ano);
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8.6. Objetos escolares;
8.7. Profissões;
8.8. Ações cotidianas.
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; Aulas práticas; Recursos
audiovisuais.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas e práticas;
Seminários; Vídeo-fórum
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, E.C. Leitura e surdez: um estudo com adultos não oralizados. Rio 20
de Janeiro: Revinter, 2000.
PEREIRA, M.C.C. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: 50
Prentice Hall, 2011.
GESSER, A. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender libras. São Paulo:
10
Parábola, 2012.
GESSER, A. Libras, que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2012.
20
GARCIA, E.C. O que todo pedagogo precisa saber sobre libras. São Paulo: 10
Schoba, 2012.
SMITH, A. A mão invisível. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
50
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. São Paulo: Mediação, 2010
2
PEREIRA, R. de C.. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de
2
Janeiro: revinter, 2008.
QUADROS, R. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e
língua portuguesa. Brasília: MEC, 2004.
3
SACKS, O.. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução: Laura
2
Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MICHESKI, I. H.. Livro de libras: no caminho rumo à inclusão. 2.ed. São
2
Paulo: Nova leitura, 2011.
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais.
2
São Paulo: Pearson, 2012. 127p.
REIS, Benedicta A. Costa dos; SEGALA, Sueli Ramalho. ABC em libras. São
2
Paulo: Panda books, 2011. 31p.
SALLES, H. M. M. L.; et al. Ensino de língua portuguesa para surdos:
6
caminhos para a prática pedagógica.v.2. Brasília: MEC, 2004.
PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE ENSINO VIII
EMENTA: Concepções e desenvolvimento de currículo de Matemática visando à
construção da cidadania e interdisciplinaridade; Estudos e organização de programas de
ensino. Análise e crítica de livros didáticos e paradidáticos. Práticas de integração de
conteúdos do semestre.
OBJETIVOS: Contribuir com a formação inicial do professor de matemática
envolvendo-o na organização do processo de ensino e de aprendizagem da matemática
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escolar ao elaborar e organizar programas de Educação Matemática, assim como
capacitar o aluno licenciando para a análise de materiais para o Ensino da matemática,
contribuindo para a atuação profissional no campo da intervenção didática na educação
básica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O currículo de matemática na educação básica: aspectos sociais, políticos e pedagógicos
O currículo como estratégia de ação educativa: das diretrizes curriculares nacionais aos
currículos escolares.
Glogalização, multiculturalismo e currículo
Novas tecnologias e currículo
Currículo e interdisciplinaridade
Estratégias de Planejamento de ensino
Planejamento de unidades e elaboração de recursos para o ensino de Matemática:
módulos, textos e material didático
Análise de livros didáticos e paradidáticos de Ensino Fundamental
Análise de livros didáticos e paradidáticos de Ensino Médio
METODOLOGIA DE ENSINO: Aulas expositivas; debates.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Provas escritas, grupos de
estudos, seminários e trabalhos individuais e/ou em grupo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CERVI, R. M. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: InterSaberes, 50
2013 (Série Avaliação Educacional)
GODOY, E. V. Currículo, cultura e educação matemática: uma
aproximação possível? Campinas, SP: Papirus, 2015.

50

MOREIRA, A. F. B. Currículo: questões atuais. Campinas, SP: Papirus, 1997
(Coleção magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

50

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GÓES, A. R. T. Ensino da Matemática: concepções, metodologias,
tendências e organização do trabalho pedagógico. v. 5. Curitiba: InterSaberes
(Série Matemática em sala de aula).
HOFFMANN, Jussara Maria Lerch. Pontos e contrapontos: do pensar ao agir
em avaliação. 7.ed. Porto Alegre: Mediação, 2003. 152p.
LOPES, A.C.; MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos São Paulo:
Cortez, 2002. 237p. (Série cultura, memória e currículo, v.2). 7
PAULA, D. H. L.; PAULA, R. M. Currículo na escola e currículo da escola:
reflexões e proposições. Curitiba: InterSaberes, 2016. (Série Processos
Educacionais).
RIVILLA, A. M. Formação e desenvolvimento das competências básicas. v.
2. Curitiba: InterSaberes, 2012.

50
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SACRISTAN, J. Gimeno; GOMEZ, A. I. Perez. Compreender e transformar o
ensino.. Porto Alegre: Artmed, 2007. 391 p.

17
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ANEXO I
NORMAS DOS LABORATÓRIOS

NORMAS DE USO DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS
1. O laboratório de desenho tem por objetivo oferecer condições para o
desenvolvimento de atividades científico-acadêmicas, para isso deve-se:
1.1. Manter o silêncio;
1.2. Deixar o local de trabalho tal como o encontrou;
1.3. Não fumar e não ingerir alimentos;
2. O laboratório de desenho é destinado para o oferecimento de disciplinas práticas, no
período de segunda a sexta-feira das 07h00 às 23h00 e sábado das 07h00 às 17h00;
3. Durante os horários livres, o laboratório de desenho estará disponível para utilização
do corpo discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
4. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e
aplicação dos procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FFCL.
5. Será considerado ―falta grave‖ o desrespeito aos auxiliares responsáveis por
monitorar o uso dos laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
6. O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso haja suspeitas
de mal-uso dos recursos.
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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE FÍSICA DA FFCL
1. O laboratório de física tem por objetivo oferecer condições para o
desenvolvimento de atividades científico-acadêmicas, para isso deve-se:
1.1.
Manter o silêncio;
1.2.
Deixar o local de trabalho tal como o encontrou;
1.3.
Não fumar e não ingerir alimentos;
2. O laboratório de física é destinado para o oferecimento de disciplinas práticas,
no período de segunda a sexta-feira das 07h00 às 23h00 e sábado das 07h00 às
17h00;
3. Durante os horários livres, o laboratório de física estará disponível para
utilização do corpo discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
4. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e
aplicação dos procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da
FFCL.
5. Será considerada ―falta grave‖ o desrespeito aos auxiliares responsáveis por
monitorar o uso dos laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
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6. O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso haja
suspeitas de mal-uso dos recursos.

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA
FFCL
1 Os laboratórios de informática têm por objetivo oferecer condições para o
desenvolvimento de atividades científico-acadêmicas.
2 São usuários dos laboratórios de informática o corpo discente, docente e funcionários
técnico-administrativos vinculados a FE/FFCL.
3 Os laboratórios de informática são destinados para o oferecimento de disciplinas
práticas, no período de segunda a sexta-feira das 7hs às 23hs e sábado das 7hs às 17hs;
4 Durante os horários livres, os laboratórios de informática estarão disponíveis para
utilização do corpo discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
5 NÃO é permitido ao usuário:
5.1. Instalar softwares de qualquer natureza, sem autorização prévia da Coordenação
dos Laboratórios de Informática;
5.2. Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral das
pessoas ou coletiva;
5.3. Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à
126

moral pessoal ou coletiva. Por exemplo, páginas de relacionamentos (redes sociais),
pornográficas, de caráter racista, discriminatórias ou que incitem a violência;
5.4. Consumir alimentos ou bebidas nas dependências dos laboratórios;
5.5. Utilizar recursos de comunicação instantânea (msn, salas de bate-papo, googletalk, entre outros) que não estejam previstos em atividades didático-pedagógicas;
5.6. Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em atividades
didático-pedagógicas;
5.7. Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não identifique o
remetente;
6 Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à rede do
FE/FFCL.
7 A FFCL poderá exercer de forma generalizada e impessoal o controle sobre os acessos
a conteúdos (equipamento e internet) por ela fornecidos, estritamente com a finalidade
de evitar abusos, na medida em que estes podem vir a causar prejuízos. A FFCL não irá
divulgar as informações relativas de um usuário a terceiros, exceto para apresentação
de prova em processo administrativo ou judicial.
8 Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e
aplicação dos procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FFCL.
9 Será considerada “falta grave” o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar
o uso dos laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
10 O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso hajam suspeitas
de mal-uso dos recursos.

– Problemas
Todo e qualquer problema deve ser comunicado, de imediato, a um dos técnicos,
com vista à resolução do mesmo com a maior brevidade possível.
– Cumprimento das Normas
O NÃO cumprimento destas normas pode levar à proibição da utilização da sala. O
aluno punido, caso se sinta injustiçado deverá enviar solicitação de revisão ao
Colegiado de Curso.
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NORMAS DO USO DOS LABORATÓRIOS DA FFCL
1. Devem ser usadas vestimentas adequadas (calça comprida e camisa/camiseta
fechada).
2. Não fume, coma ou beba dentro do laboratório.
3. Proibido o uso de celulares.
4. Trabalhe com seriedade, evitando brincadeiras.
5. Sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
6. Os roteiros das experiências que serão realizadas devem ser lidos, atenciosamente,
antes de serem executados.
7. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e
aplicação dos procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da
FFCL.
8. Será considerada “falta grave” o desrespeito aos auxiliares responsáveis por
monitorar o uso dos laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
9. O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso hajam
suspeitas de mal-uso dos recursos.
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10. Jamais esqueça que o laboratório é um ambiente de trabalho submetido a riscos de
acidentes, na maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em
laboratório exige concentração e bom desempenho. Para tanto, o aluno precisaseguir
as recomendações e instruções fornecidas pelos professores. Também deve ser
mantido o mínimo de ruído possível.
11. Em caso de incêndio, desligue a chave geral do laboratório, use a saída, chame
socorro. NUNCA USE EXTINTOR EM HUMANOS.
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ANEXO II
REGULAMENTO BIBLIOTECAS

DO REGULAMENTO E SUA APLICAÇÃO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários das Bibliotecas pertencentes
à Fundação Educacional de Ituverava, independente da sua condição de enquadramento.
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE
Art. 1º. As bibliotecas prestam serviços aos professores, alunos, administração,
funcionários e à comunidade em geral, oferecendo-lhes os serviços de:
a) Referência;
b) Empréstimo;
c) Orientação bibliográfica;
d) Acesso à Internet;
e) Outros.
130

CAPÍTULO II
DO PESSOAL
Art. 2º. Cabe ao Bibliotecário: Adquirir, registrar, classificar, catalogar, preparar
tecnicamente e transcrever no banco de dados, todo o material bibliográfico solicitado
pelas Faculdades, colocando-os prontos para a circulação;
a) Controlar o uso das obras da Biblioteca, sendo-lhe facultativo colocar em
reserva ou em regime especial de circulação as obras mais procuradas.

Art. 3º. O Bibliotecário é responsável:
a) Por todos os materiais bibliográficos, móveis e utensílios existentes nas
dependências da Biblioteca, no período de funcionamento;
b) Pela direção do pessoal alocado na Biblioteca, devendo comunicar à
Diretoria, por escrito, qualquer irregularidade, para as devidas providências;
c) Pela manutenção da disciplina e ordem da Biblioteca.
CAPÍTULO III
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 4º. O horário da Biblioteca para atendimento ao público será: de segunda a sextafeira, das 7h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h30. Aos sábados, das 8h00 às 11h30 e das
13h00 às 17h00.
Parágrafo único: No período de férias escolares, o horário de funcionamento será de
segunda a sexta-feira, da 7:00 h. às 17:00 h.
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO
Art. 5º. Poderá inscrever-se na Biblioteca como usuário dos serviços, os docentes,
alunos, administração e funcionários da Fundação Educacional de Ituverava.
Parágrafo único: A Biblioteca é aberta à comunidade em geral, para leitura e pesquisa,
sem a possibilidade de retirada do acervo.
Art. 6º. A inscrição será feita mediante:
a) Apresentação do R.G;
b) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
c) Documento de vinculação com a FEI;
d) Preenchimento e assinatura da ficha de inscrição.
Art. 7º. O usuário inscrito receberá uma carteirinha, documento indispensável e
intransferível, para sua identificação nas rotinas de empréstimos, devoluções e reservas.
Art. 8º. A renovação da inscrição será feita anualmente.
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Art. 9º. Qualquer alteração de endereço e/ou outras alterações na vida acadêmica
deverão ser imediatamente comunicadas à Biblioteca, para atualização.
CAPÍTULO V
DO EMPRÉSTIMO
Art. 10º. Para empréstimo, será indispensável a apresentação da ficha de inscrição do
usuário.
Art. 11. O cartão de empréstimo é de uso exclusivo do titular da inscrição.
Art. 12. É vedado ao aluno, em débito com a Biblioteca, um novo empréstimo, até que
seja feita a regularização.
Parágrafo único - A Biblioteca poderá solicitar a devolução da obra antes do prazo,
caso seja necessário.
Art. 13. Aos usuários inscritos é facultado o empréstimo, nas seguintes condições:
Categoria
Quantidade
Prazo para devolução
a) Alunos de Graduação
5
7 dias
b) Docentes
10
10 dias
c) Alunos de Pós - Graduação
10
15 dias
d) Funcionários
3
5 dias
Parágrafo único: O material bibliográfico poderá ser renovado, por 3 (três) vezes
consecutivas, desde que não esteja reservado.
Art. 14. Não serão emprestados (as):
a) Obras de referência;
b) Periódicos;
c) Coleção especial;
d) Obras reservadas pelos docentes para pesquisa;
e) Outras obras, a juízo da direção da Biblioteca.
CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art. 15. O usuário é responsável pelas obras em seu poder, devendo devolvê-las na data
marcada, ficando sujeito às penalidades:
§ 1º. Extravio de obras: a indenização dar-se-á por reposição da obra, não sendopossível,
mediante reposição por outro título equivalente. Não serão aceitas cópiasreproduzidas;
§ 2º. O reaparecimento da obra extraviada, quando ocorra sem culpa da Biblioteca, não
implicará na devolução da obra, objeto da reposição;
§ 3º. No caso de dano à obra é de responsabilidade do usuário repará-la.
§ 4º. Para aluno, multa por dia de atraso, em valor a ser estabelecido pelo bibliotecário;
§ 5º. Para professores, comunicação imediata da Biblioteca à Coordenadoria Pedagógica
do respectivo curso, que solicitará, através de memorando, a devolução da obra, e tomarão
as providências que se fizerem necessárias.
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§ 6º. O aluno que repassar a obra a terceiros, responderá por todas as penalidades previstas
neste regulamento.
§ 7º. A liberação do empréstimo será concedida pelo bibliotecário, imediatamente após
a quitação dos débitos.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O acervo da Biblioteca está informatizado, facilitando o acesso por meio do
Sistema de Busca "BIBLIOSFEI”, no qual o usuário tem acesso, pelo computador, à parte
física da obra, seu conteúdo, área e referência bibliográfica atualizada nas normas da
ABNT.
Art. 17. É proibido fumar e comer nas dependências da Biblioteca.
Art. 18. As questões não previstas neste Regulamento serão apreciadas e resolvidas
pelo Bibliotecário, juntamente com a Direção das Faculdades e Colégio.
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